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Agenda 
In dit Magazine is er aandacht voor 
interessante evenementen die de 
komende maanden plaatsvinden. 
Deze keer is er ook al aandacht voor 
een aantal activiteiten na de zo-
mervakantie. Meer informatie is te 
vinden op http://gelovenindestad.
nl/agenda/

FAMILIEDINER RAAD VAN KERKEN 
EN GIDS-KERKEN
Wanneer: 2 juli
Waar: stadhuis in Haarlem
Wat: Op uitnodiging van de burge-
meester komen de voorgangers en 
vertegenwoordigers van de Haar-
lemse kerken samen om met elkaar 
te bespreken wat de gemeente 
Haarlem en de kerken voor elkaar 
kunnen betekenen.

BIDDEN VOOR HAARLEM
Wanneer: 6 juli, 3 augustus en iede-
re eerste vrijdag om 19.00 uur
Waar: Levend Woord Gemeente, 
Paul Krugerkade 6, Haarlem 
Wat:  Een uur bidden dat mensen in 
Haarlem en omgeving Jezus mogen 
leren kennen. Maar ook bidden voor 
de eenheid onder christenen, het 
verspreiden van het evangelie en het 
bestuur van de stad.

FINGERPRINTS - JEUGDDIENST
Wanneer: 8 juli  
Waar: Goede Herderkerk, Recht-
huisstraat 9 te Haarlem
Wat: Jeugddienst met als thema 
Fingerprints. Als je in Jezus gelooft 
mag je overal vingerafdrukken van 
Hem achterlaten.

WILD SAINTS - JONGERENEVENT
Wanneer: 14 juli  
Waar: Eksterlaan 1 (gebouw Shel-
ter-Haarlem) te Haarlem
Wat: Elke laatste zaterdagavond van 
de maand is er dit jongerenevent 
met een boeiende spreker,
gave aanbidding en uitdagende 
activiteiten. Na afloop is het Café ’t 
Heilig Boontje open.

#IMPACT / SONRISE 2018
Wanneer: 18 - 28 juli  
Waar: op verschillende locatie is 
Haarlem, Heemstede, Velserbroek, 
Beverwijk en Hoofddorp
Wat: Een mooie en gave week 
waarin we als kerken impact willen 
hebben in de wijk waarin onze ker-
ken staan. Zie voor meer informatie 
pagina 3 t/m 5.

OM ALVAST TE NOTEREN  
VOOR NA DE zomervakantie
23 september 
Freedom Sunday (breng als kerk 
Jesaja 1:17 in de praktijk)

23 september 
Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7 
in Haarlem heeft een open huis om 
kennis te maken met de verschil-
lende activiteiten van het komende 
seizoen.

23 september
Start van de nieuwe Alpha-campag-
ne in Haarlem. Zie ook blz. 7.

13 oktober 
Nieuwe projectdag van Serve the 
City Haarlem

Vacatures
2 BESTUURSLEDEN VOOR  
YFC HAARLEM &  
PRESENT HAARLEM
Voor zowel Youth for Christ 
Haarlem en als voor Present 
Haarlem zijn we nog op zoek 
naar twee nieuwe bestuurs-
leden. Voel jij je betrokken en 
ben je geïnteresseerd om een 
keer over dezer bestuursfunctie 
in gesprek te gaan? Neem dan 
contact op met Hans Luttik
e hansluttik@gmail.com of 
t 06-42200924. 

YFC HAARLEM ZOEKT
2 ervaren jongerenwerkers
(20-36 uur per week)

Door uitbreiding van de werk-
zaamheden is het team van 
Youth for Christ Haarlem op 
zoek naar twee coördinerend 
jongerenwerkers. Als jongeren-
werker werk je met jongeren op 
straat, organiseer je passende 
verdiepende activiteiten, zowel 
op locatie als op middelbare 
scholen. Jij bent een persoon 
op wie jongeren bouwen, die ze 
helpt om te groeien en die ze 
hoop biedt. Het werven en coa-
chen van vrijwilligers is een be-
langrijk aspect van deze functie. 

Kijk voor het profiel en meer 
informatie op  
http://yfc.nl/raak-betrokken/
vacatures/

REDACTIONEEL
Privacy EN DE KERK

Het zal bijna niemand zijn ontgaan: sinds 25 mei gel-
den er nieuwe privacyregels. Een belangrijk onder-
werp. Aan de ene kant moeten we er niet te kramp-
achtig mee omgaan, maar aan de andere kant is 
transparantie van belang: wat doet de kerk met mijn 
persoonsgegevens en met wie deelt ze die eventueel? 
Hierdoor wordt privacy een verantwoordelijkheid van 
iedereen: de (kerken)raad, de webmaster, de kerk-
bladredactie, elk gemeentelid. 

De christelijke gemeente is vooral een ‘wij-organisa-
tie’, zo schreef het Reformatorisch Dagblad. Als broe-
ders en zusters leven wij met elkaar mee bij zorg en 
ziekte en bidden wij voor elkaar. We hebben een goed 
en helder verhaal over waarom we gemeenschap zijn. 

Er hoeft dus geen sprake te zijn van een tegenstelling 
tussen het gemeente-zijn-met-elkaar en de privacy-
belangen van een gemeentelid. 

De nieuwe wetgeving geldt ook voor kerken. Maar de 
kerken hebben vrijheid van inrichting en die wordt 
door de overheden gerespecteerd. Toch dienen ze 
voorop te lopen in het zorgvuldig omgaan met de 
persoonlijke levenssfeer van mensen. Geloven mag 
dan tegenwoordig vooral een privézaak zijn, kerkge-
nootschappen moeten wel hun eigen kerkregels of 
kerkorde zoveel mogelijk in overeenstemming bren-
gen met die privacywetgeving.

Arnold Vaandering

http://gelovenindestad.nl/agenda/
http://gelovenindestad.nl/agenda/
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SONRISE WORDT #IMPACT
Het komt steeds dichterbij: de eerste week van de 
zomervakantie. Dit jaar organiseren de kerken weer 
van alles voor de buurt, maar voor het eerst onder een 
nieuwe naam. 

Voor veel mensen is de eerste week van de zomerva-
kantie ‘de week van Sonrise’. De afgelopen jaren hebben 
we verschillende keren gesproken over het vernieuwen 
van de Sonrise-week. We merkten dat er naast alle acti-
viteiten voor jongeren met sport en spel ook een verlan-
gen leeft om ons als kerken voor andere doelgroepen in 
te zetten, om ons op andere manieren in te zetten voor 
de wijk.

Zo zijn er bijvoorbeeld ook mensen die heel graag iets 
zouden willen doen met de ouderen uit de wijk, met 
mensen met een beperking of met ‘gewone’ volwasse-
nen. En er zijn natuurlijk ook gemeenteleden die hele-

maal niet van sporten houden, maar wel van klussen of 
tuinieren. Of van thee drinken met iemand die eenzaam 
is. We willen graag van betekenis zijn voor de hele stad, 
voor iedereen in onze woonomgeving. 

NIEUWE NAAM
Daarom gaat Sonrise vanaf dit jaar deel uitmaken van een 
groter geheel: een week van #impact. Inderdaad, een 
nieuwe naam. Omdat na 17 jaar iedereen (terecht) een vrij 
specifiek beeld heeft bij deze naam. De afgelopen tijd zijn 
we met allerlei kerken in gesprek gegaan over de talloze 
manieren waarop zij #impact in hun wijk zouden kunnen 
hebben. Tijdens de week organiseren meer dan tien ker-
ken de bekende sport- en spelactiviteiten met jongeren 
en kinderen. Daarnaast worden er een flink aantal nieuwe 
initiatieven toegevoegd, want impact hebben kan op tal-
loze manieren. Voor iedereen zijn er mogelijkheden om 
zich in te zetten tijdens deze week.
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• Op tien locaties wordt het bekende Sonrise-pro-
gramma georganiseerd, met sport, spel en nog 
veel meer. Die locaties zijn: Beverwijk, Velserbroek, 
Nieuw Guineaplein, Zaanenpark, Nelson Mande-
lapark, Sint-Jorisveld, Rozenprieel, Boerhaavewijk, 
Heemstede en Hoofddorp.  

• re:connect organiseert tijdens #impact Ten days of 
generosity: tien dagen waarin mensen zich inzetten 
om iemand anders te helpen, waar en op welke 
manier dan ook.  

• Shelter-Haarlem organiseert tijdens #impact een 
feestwijk voor de omgeving: de Vondelkwartier/
Vogelbuurt.  

• De jongeren uit PG Immanuël gaan met hun project 
Encouraging cities vanuit de Bar Nabas in de Am-
sterdamstraat aan de slag.  

• Het Open Huis organiseert naast de sport- en spe-
lactiviteiten voor kinderen en tieners een kinderbij-
belclub. 

• De Pelgrimkerk kijkt in overleg met Present Haarlem 
of er hulpvragen uit de Leidsevaartbuurt beant-
woord kunnen worden. Ook is er een muziekproject 
waarbij mensen een lied instuderen dat tijdens de 
slotdienst van #impact gezongen zal worden.

• We gaan samen met BuurtBLik een supergaaf nieuw 
project doen met 70-plussers (maar dat is verder 
nog niet-zo-geheim)   

• We gaan samen met keukenchefs uit verschillende 
kerken heel veel taarten bakken om weg te geven 
als bedankjes aan de politie, de brandweer, ambu-
lancebroeders, vuilnismannen, hospices, buschauf-
feurs en nog veel meer mensen die zich inzetten 
voor anderen en voor de stad.  

• De Kerk van de Nazarener (Zijlweg 218) opent tus-
sen 19 en 27 juli elke ochtend tussen 10 en 12 uur 
de deuren om als plek voor gebed te dienen. Ieder-
een is uitgenodigd om mee te bidden voor de stad: 
dat we als kerken van Haarlem impact mogen heb-
ben in de levens om ons heen en dat we zichtbaar 
mogen zijn in Haarlem.

Naast al deze gave projecten horen wij nog over gave 
plannen om de wijk op te knappen, een maaltijd voor de 
buurt te organiseren en met ouderen op te trekken. Zo 
hopen we dat #IMPACT de komende jaren inspireert om 
breed te gaan denken over hoe dienen in de wijk er uit 
kan zien. 

Voor vragen of informatie kun je terecht bij  
Martine van Veelen, projectleider #IMPACT  
(e martine@gelovenindestad.nl of t 06-24824718)

Programma 
Zondag 22 juli
10.00 uur    Sporters en andere 

deelnemers worden 
voorgesteld in de  
eigen gemeenten

19.00 uur   Startdienst #impact  
in de Pelgrimkerk  
in Haarlem

Maandag 23 juli t/m vrijdag 27 juli
    Een week vol #impact 

met veel verschillende 
activiteiten op meer dan 
tien locaties in Haarlem, 
Hoofddorp, Heemstede, 
Velserbroek en Bever-
wijk! 

    Kijk op de website www.
impactindestad.nl voor 
het overzicht van alle 
activiteiten. 

Zaterdag 28 juli
10.00 uur    Slotdienst #impact  

in Het Open Huis  
in Haarlem  

    (met aansluitend een 
gezamenlijke lunch)

#IMPACT Conferentie  
18-21 JULI
De voorbereidingsconferentie van #impact is van 
woensdagavond 18 juli tot en met zaterdagavond 
21 juli. Dit jaar zijn we weer op bekend terrein: 
het Maritiem College, Briniostraat 10 in IJmuiden. 
We zijn erg blij met deze heerlijke locatie dicht bij 
huis. 

Naast een gaaf, sprankelend programma voor 
de sportteams zijn de middag- en de avond-
programma’s toegankelijk voor iedereen die op 
welke manier dan ook betrokken is bij de week 
van #impact. ’s Middags worden er verschillende 
workshops georganiseerd rondom het thema en 
de avonden worden gevuld met wisselend een 
dienst of een creatieve inhoudelijke werkvorm. 
Van harte aanbevolen! Meer informatie over 
exacte tijden en het aanmelden volgt nog via de 
website www.gelovenindestad.nl/.

Er is een gezamenlijke #impact startdienst op 
zondagavond 22 juli in de Pelgrimkerk. Deze 
dienst start om 19 uur.

De #impact slotdienst is op zaterdagochtend 28 
juli in Het Open Huis. Deze dienst start om 10 uur. 
Aansluitend is er een gezamenlijk lunch.
Let op: deze beide diensten zijn op andere loca-
ties!

WAT GEBEURT ER TIJDENS #IMPACT?

mailto:martine@gelovenindestad.nl
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CONTACTGEGEVENS #IMPACT-LOCATIES EN -ACTIVITEITEN

Algemeen #IMPACT Martine van Veelen 06-24824718

Sportactiviteiten met kinderen en jongeren

Beverwijk Beltran de Jong 06-19140403

Boerhaavewijk Daniel van Beek 06-25304058

Heemstede Hans Neerken 06-24284450

Hoofddorp Johan Koningen 06-52199649

Nelson Mandelapark Margreet Peschar 06-10699565

Nieuw-Guineaplein Els Booms 06-24818252

Rozenprieel Marja Boesenkool 06-38261116

Sint Jorisveld Marja Zomer 06-30377156

Velserbroek Petra Kossen 06-29557824

Zaanenpark Marianne den Hertog 06-23686962

#impact feestweek met activiteiten voor jong en oud

Vondelkwartier/Vogelbuurt Juliette Vroom 06-24665876

Ten days of generosity

Haarlem Gilbert Thera 023-7100650

Hulpacties in samenwerking met Present Haarlem

Leidsevaartbuurt Stewart Osborne 06-53120016

Encouriging Cities in de Bar Nabas

Amsterdamstraat Ricardo Dijkhuizen 06-25683874

Taarten uitdelen aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de stad of de buurt 
(politie, ambulance, brandweer, buschauffeurs, hospices, ziekenhuizen, etc.)

Haarlem e.o. Regina Nagtegaal 06-46001671

Muziekproject met uitvoering in de slotdienst! 

Leidsevaartbuurt Carst Terhorst 06-20366923

Bidden voor de stad en voor impact in de levens om ons heen

Kerk van de Nazarener Clementine Koper 06-15446914
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Vacatures
DAGCOÖRDINATOR
De dagcoördinator is verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de hele winkel. Als eerste 
aanspreekpunt van zowel de medewerkers als 
de bezoekers zorg je ervoor dat de winkel draait. 
Daarnaast ondersteun je de kassamedewerker bij 
het (financieel) afsluiten van de winkel aan het ein-
de van de dag. Een verantwoordelijke, maar ook 
waardevolle taak. 

KASSAMEDEWERKER
Als kassamedewerker ben je het aanspreekpunt 
voor klanten in de winkel. Daarnaast sta je natuur-
lijk achter de kassa (een geautomatiseerd systeem 
met pin-apparaat).

Meer handen zijn altijd welkom: als gastheer/
vrouw, als winkelmedewerker, chauffeur, bijrijder, 
magazijnmedewerker et cetera. 

Wil jij iets betekenen in de kringloopwinkel? Of wil 
je meer informatie?  
Neem dan contact op met Suzanne van Beek of  
Geertje Lommers via e wendschalkwijk@gmail.com  

 “Mijn naam is Michel. Toen Het Open Huis een 
kringloopwinkel wilde openen in de V&D heb ik 
mij aangemeld om mee te helpen. Ik wilde bezig 
zijn, omdat ik normaal thuis zat. Daar sloeg dan al 
snel de verveling toe. Dat ik hier aan de slag kan 
betekent heel veel voor mij, want ik zit niet thuis, 
maar ben continu bezig. Ik heb hele leuke mensen 
om mij heen ontmoet. In het begin was ik nog een 
beetje bang, wat verlegen, want je kent elkaar nog 
niet. En nu zijn we een tijd bezig en denk ik: ja, dit 
is mijn plek, de mensen zijn aardig. Hier wil ik mee 
verder gaan!”

“Het is een geweldige ervaring om 
samen met veel andere vrijwilligers 
een goedlopende kringloopwinkel 

van Woord en Daad te runnen, 
waar ieder belangeloos met zijn 

of haar specifieke kwaliteiten 
een bijdrage levert, en waarvan 
de opbrengst bestemd is voor 

werkgelegenheidsprojecten in Afrika 
en de activiteiten in Het Open Huis.” 

- Jan van Voornveld (bestuurslid)

“Een mooie kringloopwinkel op 
een prachtige locatie, waarin 

medewerkers vol passie aan de slag 
gaan: daar word ik enthousiast van!”

- Corina Ras (dagcoördinator)

“Het werken in de 
kringloopwinkel vind ik superleuk 

en het geeft mij veel energie”

- Froukje van Braak (styliste)

Kringloop VOOR  
HET GOEDE DOEL
De W&D kringloopwinkel is een bijzondere kringloop-
winkel. Het is een winkel én een ontmoetingsplek in 
Schalkwijk. Een plek waar ook bezoekers die we ont-
moeten in Het Open Huis een werkplek kunnen vinden. 
En die daarnaast gerund wordt door alleen maar vrijwil-
ligers. En de opbrengst? Die gaat naar een Jobbooster 
project in Burkina Faso en naar de maatschappelijke 
activiteiten in Het Open Huis. 

De kringloopwinkel is nu een aantal maanden open. 
Door de centrale plek in Schalkwijk en de bekendheid 
die er al is ontstaan, vinden enorm veel mensen hun 
weg naar de winkel. Om dat allemaal in goede banen te 
leiden zijn we op zoek naar mensen die zich minimaal 
eens per twee weken een dagdeel in willen zetten in de 
winkel. 
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Zomerboeken top-8 
Hoewel de maand van het spannende boek net voorbij 
is, zijn dergelijke boeken voor veel lezers vaste vakan-
tiekost. De Bijbel In (www.bijbel-in.nl) heeft een aantal 
aanraders.

• Zwart Water – een vrouwenthriller van de chris-
telijke romanschrijfster Dee Henderson. 

• Nachtvlucht – thriller over de gevolgen van de 
Irakoorlog door de voormalige vlieginstructeur 
Glenn Meade. 

• Theofilus – bijbelse roman over een jonge Ro-
mein, geschreven door de advocaat Randy Singer. 

• Het meesterwerk – een liefdesverhaal dat le-
vensbepalend is van de bestsellerschrijfster Fran-
cine Rivers. 

• Het Kremlin Complot – een christelijke thriller 
over de Russische expansiedrang door de ortho-
doxchristelijke Joel C. Rosenberg. 

• De kerk: Gods meesterwerk – een boek van de 
voorganger en spreker Jan Pool waarin hij uitlegt 
dat hij hoop ziet voor de kerk: er zijn twaalf tijdlo-
ze kernwaarden die de kerk springlevend maken. 

• Op reis met Jezus – een leuk dagboekje voor 
gezinnen op vakantie van Janneke Burger over de 
reizen die Jezus maakte, met wie Hij optrok en 
wat Hij onderweg meemaakte.  

• Knetteren en knallen -  een proefjesboek, ook 
geschikt op vakantie, met bijpassende bijbelse 
teksten van Hanna Holwerda.

ALPHA CAMPAGNE
Heb jij vrienden, familie, collega’s, buren die (moge-
lijk) geïnteresseerd zijn om meer te weten over het 
christelijk geloof? Dan is de Alpha-cursus bij uitstek 
een gave kans om samen met hen en anderen op 
zoek en in gesprek te gaan.  

Ook dit najaar zijn er in Haarlem en omgeving weer 
een flink aantal Alpha-cursussen. Tientallen chris-
tenen, twijfelaars, zoekers en (nog?) niet-gelovigen 
komen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om 
samen na te denken over het christelijk geloof: wat 
is nou de kern? Wat heb je hieraan in het dagelijks 
leven? Wat geloof ik wel en wat weet ik niet zo ze-
ker? 
Voor de deelnemers is de cursus een boeiend avon-
tuur waar vriendschappen worden geboren, vragen 
worden beantwoord en nieuwe vragen opkomen. 
Waar heel veel mensen een persoonlijke geloofs- 
ervaring of -verdieping beleven, waar levens wor-
den verrijkt. 

In de week van zondag 23 september 2018 starten 
er (bijna) dagelijks Alpha-cursussen: vanuit verschil-
lende kerken en door de hele stad heen. 

Wat is nodig? Vooral mensen die geloof en moed 
hebben om hun familie en vrienden uit te nodigen. 

Voor meer informatie: www.alphacursushaarlem.nl/ 
of neem contact op met Geloven in de Stad:  
e info@gelovenindestad.nl of t 06-42200924.

TAAL EN TAART
Een nieuw initiatief van de gezamenlijke kerken
voor statushouders en vluchtelingen: Taal en Taart!
Een mooi project dat inspeelt op de wensen van
de nieuwe Haarlemmers: op een speelse manier
Nederlands leren tijdens de ontmoeting met de
Haarlemse vrijwilligers onder het genot van een kop
koffie of thee en iets lekkers. Daarbij wordt er hard
gewerkt en veel geleerd tijdens de lessen. En er is
ook ruim plek is voor gebed, met en voor de gasten.
Het idee is ontwikkeld in Zwolle en sinds 24 mei is
het project ook in Haarlem gestart: iedere donder
dagochtend van 10-12 uur in de gezamenlijke ruim-
te aan het Delftplein. Iedereen is welkom!

We hebben nog een paar vrijwilligers nodig! Wie
kan er af en toe een taartje bakken of wie wil helpen
met de lessen? Wie wil ons ondersteunen met ge-
bed? Informatie en aanmelding via 
e juliettevroom7@gmail.com.

Daarnaast is de stichting Haarlem Mozaïek actief 
voor de Nieuwe Haarlemmers. Elke eerste dinsdag 
is ertussen 17 en 19 uur het praatcafé voor Nieuwe 
Haarlemmers en professionals in de Amsterdam-
straat 57. Verder organiseren zij spelactiviteiten en 
informatieavonden voor bijv. (jonge) Eritreeërs.
Meer informatie via e haarlemmozaiek@gmail.com.

http://www.alphacursushaarlem.nl/
mailto:info@gelovenindestad.nl
mailto:juliettevroom7@gmail.com
mailto:haarlemmozaiek@gmail.com
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ONTMOET...
Evelien BLOK

“Zeven jaar geleden begon ik mijn eerste winkel in Alk-
maar. Als vrouw van een voorganger had ik bijna alleen 
omgang met gelovigen. Ik ervaarde in mijn hart dat God 
iets anders voor mij had. Het werd een contactwinkel. 
Een hobbywinkel, omdat ikzelf heel veel plezier heb in 
allerlei soorten van creatief handwerken. Ik ben geen 
perfectionist, maar ik vind bijna alles leuk om te doen en 
om te leren. In Alkmaar was dit het kleinste winkeltje van 
het hele winkelcentrum. Toch deden we daar ook work-
shops en kinderfeestjes. Het paste allemaal maar net.”

“Mijn man, Frans, werd voorganger in Haarlem – mijn 
geboorteplaats. Ik ben daar opgegroeid. Vlak bij mijn 
ouderlijk huis in de Cronjéstraat kon ik een kralenwin-
kel overnemen. Vanaf maart 2017 ben ik daar van start 
gegaan. Deze winkel is zeker vijf keer zo groot. Zoveel 
meer ruimte voor workshops, kinderfeestjes, voor gast-
vrijheid en voor een groter aanbod van hobbyartikelen.”

“De visie van de winkel is gastvrijheid – aandacht voor 
mensen – iedereen is welkom – ieder mens is heel bij-
zonder. Dat gevoel wil ik overbrengen. Daarom ook de 
naam: Special Made. Niet helemaal correct Engels, maar 
met een naam mag dat wel. Er zijn zoveel eenzame 
mensen. Zoveel mensen die gewoon oprechte aandacht 
en vriendelijkheid nodig hebben. Het is zo bijzonder, de 

gesprekken die er steeds weer zijn, de mensen die hun 
hart met je delen en de mogelijkheid om iets van Gods 
liefde te delen. Soms kunnen we ook wat vertellen over 
wat Jezus voor ons heeft gedaan.”

“De winkel in Alkmaar heb ik onlangs verkocht aan ie-
mand die dezelfde visie heeft. Die winkel heet nu Spe-
cial Place. Twee winkels was wat te veel voor mij. Nu 
kan ik mij helemaal richten op Haarlem. Misschien ben 
jij ook creatief en ervaar je Gods hart voor mensen? Ik 
kan je hulp goed gebruiken, bijvoorbeeld een dagdeel 
per week. Eén persoon in de winkel is wat te weinig. De 
winkel loopt goed – er hoeft geen geld bij. Maar het is 
wel zo druk, dat er voor één persoon geen tijd is voor 
waar het om gaat: aandacht en tijd voor mensen.”

Special Made
Gen. Cronjéstraat 43 Zwart, Haarlem, 023-5269806.
Op de website https://specialmade.shop vind je een 
Agenda en Workshop-kalender. 
Facebook.com/Kralen-en-Hobby-Special- 
Made-Haarlem
Openingstijden: dinsdag-zaterdag: 11:00-18:00 uur 
(maandag en zondag gesloten).
e specialmade.eve@gmail.com

http://hetmaakkwartier.nl
https://specialmade.shop
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