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Telkens als Baud Schoenma-
eckers, initiatiefnemer van de
hedendaagse inspirerende
werk- en ontmoetingsplek,
met de trein langs het in ver-
val geraakte industrieel erf-
goed reed, werd hij nieuwsgie-
riger: 'het pand stond te
verpieteren, ruiten waren ka-
pot, maar het gebouw intri-
geerde mij enorm!' Baud, on-
dernemer pur sang, voelde de
dynamiek en allengs kregen
zijn ideeën meer vorm. Samen
met zakenpartner Bert ten
Cate en andere particuliere in-
vesteerders en enthousiastelin-
gen werd, met behoud van
stijl, een duurzaam gebouwde
multifunctionele herbestem-
ming gecreëerd. Een bezichti-
ging waard!
Wat biedt het hedendaagse
Seinwezen? Karin Wissen-
burg, marketing regisseur van
Het Seinwezen, somt trots op:
huren van vergaderzalen, ook
's avonds voor feesten en par-
tijen, werkplekken voor be-
drijven en zzp'ers, met of zon-
der lunch, en dat alles tegen
een betaalbaar tarief.
Buurtregisseurs André Brasser

en Sanne Klippel ontfermen
zich over de relatie met de be-
woners van het Garenkokers-
kwartier voor wie Het Seinwe-
zen een ontmoetingsplek is
geworden waar ideeën als een
moestuin en het opwekken
van duurzame energie zijn
ontsproten.
Maar er staat nog veel meer te
gebeuren in en om Het Sein-
wezen. Een investering (vanaf
€ 2000, tegen een zeer lucra-
tieve rente) is dan ook zeer de
moeite waard.
Een monumentaal pand als het
Seinwezen, dat zijn 100 jarig
bestaan viert, geeft aanleiding
tot verdieping in de geschie-
denis en het samenstellen van
een boek. Heeft u foto's of
verhalen over vroeger, mail of
bel met Karin Wissenburg (ka-
rin@100jaarseinwezen.nl / tel.
023-5442751). De initiatiefne-
mers van het boek, dat de titel
'Parel aan het Spoor' zal dra-
gen, proberen via crowd fun-
ding de kosten hiervoor bij el-
kaar te krijgen en doen dan
ook graag een verzoek om een
bijdrage. www.100jaarsein-
wezen.nl

Seinwezen
op het goede spoor

MELANIE VAN 'T HOF

HAARLEM -Van binnen was Het Seinwezen, gebouwd
in 1914, een gewone loods, maar van buiten een parel van
laat industriëleArt & Crafts architectuur met een line-
air, doch speels opgebouwde, decoratieve gevel. Twee
seinpalen voor het gebouw herinneren aan de tijd van
weleer toen hier onderhoud aan het spoor, wissels en sei-
nen, werd gepleegd.

Een gewone loods die omgetoverd is in een multifunctionele her-
bestemming (Foto: Melanie van 't Hof)

Het streven van De Vlieger
om HFC Haarlem nieuw le-
ven in te blazen, lijkt geen
grap. De gemeente en de
KNVB moeten nog wel
'even' meewerken. En hijzelf
ambieert geen positie als
voorzitter of eigenaar. 'Ik wil
straks weer op de tribune zit-
ten.' Op 26 maart, na de ko-
mende gemeenteraadsverkie-
zingen, weten we meer.
Wat zeker is dat er op He-
melvaartsdag weer vele men-
sen de tribunes van de
rood/blauwe club bevolken.
Dan wordt er een groots eve-
nement 'De Langste én Leuk-
ste Voetbalwedstrijd van

2014' in het stadion georga-
niseerd. Iedereen kan mee-
doen. Je schrijft je met een
elftal in, doneert wat geld
voor het goede doel en ook je
hebt een prachtige dag plus
'30 minutes of fame'. Een
fantastisch initiatief van de
stichting Habitat for Huma-

nity.
http://www.voetbalvoor-
weeskinderen.nl/
Haarlemmer Maarten Bax
is sportjournalist, schrijft
columns en werkt momen-
teel aan de geautoriseerde
biografie van kickbokser
Badr Hari.

De leukste voetbalwedstrijd

Maarten Bax (Foto: PR)

MAARTEN BAX

COLUMN -
'Afgelopen zomer slinger-
de Erik de Vlieger een
tweet de wereld in dat het
uit zou zijn tussen Badr
Hari en Estelle Cruijff. Er
bleek niks van waar te
zijn. Een week of drie ge-
leden ging de Haarlemse
zakenman Erik de Vlieger
opnieuw in de fout. Op-
lichters zouden met de
verkoop van 'Haarlem-
hoort-een-betaald-voet-
balclub' siliconen bandjes
een slaatje willen slaan uit
acties rond voetbalclub
HFC Haarlem. Het bleek
wel degelijk een serieuze
actie en zo maakte De
Vlieger wederom zijn ex-
cuses.

HAARLEM - Loket Haarlem
blijft voorlopig bereikbaar op
het spreekuur in het Rozenpri-
eel. Hoewel het aantal bezoe-
kers op spreekuur nog achter-
blijft is het nu te vroeg om
hiermee te stoppen. Betrokken
partijen in het Loket denken
na over de beste manier om
informatie en advies over wo-
nen, zorg, welzijn, vervoer en
financiën voor inwoners te or-
ganiseren. Spreekuur Loket in
De Roos op Tybautstraat 1,
woensdag 13.00 - 15.30 uur.
Loket Haarlem is ook bereik-
baar via telefoon: 023-
5430990 (elke dag 9.00 -
12.30 uur) en e-mail:
info@lokethaarlem.nl en de
website
www.lokethaarlem.nl

Spreekuur
Loket Roos
blijft open

In de zomervakantie van 2013
werd er een start gemaakt met
de uitbreiding van de bovenlo-
kalen. Alle lokalen kregen
ruim anderhalve meter erbij.
Daarvoor moest ook in de be-
nedenlokalen extra ondersteu-
ning worden aangebracht. He-
laas liep het een en ander
vertraging op. Het schooljaar
werd met de groepen 1 t/m 6
op een andere locatie gestart.
Na 8 weken konden de kinde-
ren en leerkrachten weer terug
naar hun eigen school ook al
was de verbouwing nog niet
helemaal klaar! Binnen werd
de teamkamer aangepakt, er
werd geschilderd en er kwam
een nieuwe trap. Bovenop de

speelzaal is tot slot een nieuw
lokaal gerealiseerd dat ge-
bruikt gaat worden voor onder
andere muziek en het werken
met kleine groepjes leerlin-
gen.
Nu is alles klaar dus reden
voor een feestje. Xavi en
Noah, 2 vierjarige kleuters,
mochten de schaar aan de wet-
houder overhandigen om een
lint als opening door te knip-
pen. Daarna wachtte er binnen
voor alle kinderen een ijsje en
voor de belangstellenden war-
me koffie met een koekje.

Wilgenhoek opent
verbouwde school
HAARLEM - Slingers,
muziek en op de stoep 220
kinderen, leerkrachten, be-
langstellende ouders,
buurtbewoners en andere
genodigden. Wethouder
Jan Nieuwenburg verricht-
te de opening van de ver-
bouwde basisschool de
Wilgenhoek, gelegen aan
deWilgenstraat 81 in
Haarlem.

(Tekst en foto: Pauline Roos)

HAARLEM - Fietsersbond
Haarlem organiseert op woens-
dag 26 februari een fietsdebat
met de Haarlemse politiek. In
de Kapel van het Rosenstock
Huessy Huis, Hagestraat 10,
Haarlem heeft het debat plaats
van 20.00 - 22.30 uur. Ge-
spreksleider is Jan van Eeden.
Welke politieke partijen trek-
ken de komende 4 jaar geld uit
voor de fiets?Welke partij
maakt werk van haar verkie-
zingsbeloften? Er zal gedebat-
teerd worden over de (fiets)be-
reikbaarheid van Haarlem, de
economische betekenis van het
fietsgebruik, het bouwen van
fietsparkeergarages, het ont-
vlechten van fietsroutes, het
slechten van barrières voor de
fiets (waardoor het fietsgebruik
toeneemt, en er geen uitbrei-
ding van kostbare auto-infra-
structuur nodig is), het door-
trekken van de Rode Loper
naar Noord en het (achterstal-
lig) onderhoud van fietspaden.
De verkeerswoordvoerders van
de grootste partijen zullen met
elkaar in debat gaan: D66 (Bas
van Leeuwen), PvdA (Marceli-
ne Schopman), VVD (Jeroen
Boer), GroenLinks (Daphne
Huysse), SP (Sybill Ozogul) en
CDA (Eva de Raadt). Ook alle
andere politieke partijen wordt
de gelegenheid geboden om
mee te debatteren vanuit de
zaal.

Fietsdebat

HAARLEM - De Staat geeft
donderdag 30 maart een op-
treden bij Sounds in Haarlem.
Om 16.00 uur begint het con-
cert. De toegang is gratis.
Sounds Haarlem. Grote Hout-
straat 171 Haarlem.
www.soundshaarlem.nl

De Staat bij
Sounds

HAARLEM - Rabobank
Haarlem en Omstreken stelt
ieder kwartaal een kunstenaar
in de gelegenheid om zijn of
haar werk tentoon te stellen.
De Haarlemse Marianne Kui-
per toont van februari t/m
april 2014 (een deel van) haar
werk in het Adviescentrum
aan de Dreef. Iedereen kan
vrijblijvend binnenlopen om
de kunst te bekijken. De toe-
gang is gratis.

Kuiper aan de
Dreef

Tijdelijk werken
als bandenmonteur? m/v

Voor de maanden maart, april
en mei zijn wij voor onze
vestigingen in Haarlem op zoek
naar bandenmonteurs!

Ben je handig en op zoek naar een
tijdelijke, uitdagende job?
Heb je ervaring in techniek en
passie voor auto’s? Dan ben jij
de juiste persoon voor ons!

Kwik-Fit zoekt gemotiveerde
(auto)technische mensen, die het leuk
vinden om ons team te versterken.
In ons eigen trainingscenter krijg je
een speciale training, waar je alles leert
over vakkundige bandenmontage. Meer weten?

Kijk op
www.werkenbijkwikfit.nl
en solliciteer via ons
sollicitatieformulier.

Kwik-Fit heeft ook BOL-Autotechnicus
niveau 2 stageplaatsen. Dus ben je bezig
met een VMBO-opleiding Autotechnicus
en geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Houd de openingsdagen
7, 8 en 9 maart vrij

in de agenda!
HYUNDAI VELSERBEEK

Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 2944
velserbeek.hyundai.nl


