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Redactioneel
Dit keer weer een ouderwets dunne en zwart-witte Roos-

Laar zichzelf. In het volgende nummer beginnen we met een

kleurig. Het wijkcontract is geëindigd, en daarmee ook onze

nieuwe serie.

samenwerking met de nieuwsbrief van het wijkcontract. Als

Joost Mulder interviewde Truus Niesing over haar oude huisje,

redactie missen we wel de extra

die de hele winter op een

pagina’s!

grote poster op de balus-

Een enthousiaste puzzelaar

trade aan het Voorting-

stuurde ons een eigengemaakt

plantsoen heeft gehangen.

kruiswoordraadsel op, waar-

De posters van de Spre-

voor hartelijk dank. De aanleg

kende Muren maken veel

van het nieuwe Palmplein

verhalen los. Wilt u uw

(eindelijk!) hebben we in beeld

verhaal ook opgetekend

gebracht. Verder vindt u in dit

hebben, neemt u dan con-

nummer weer de vaste rubrie-

tact met ons op?

ken. Als laatste bewoner op nr.
28 portretteert Hanneke van

Veel leesplezier!!!
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Nieuws van de wijkraad

vlnr Annette Kroes, Martijn Beerthuizen, Jessica Hoedeman-Hake, Peter Boone, Rolf Baron en Maarten Pieter Schinkel

Wijkraadsverkiezingen & Jaarvergadering

Meer weten
Wilt u meer weten over deelnemen aan de wijkraad, neem dan

op 16 maart 2011

contact op met een van de wijkraadsleden. U kunt ze bereiken
via info@wijkraadrozenprieel.nl . Op www.wijkraadrozenpri-

Zoals afgesproken bij de installatie van de wijkraad, vindt op woens-

eel leest u meer informatie over de wijkraad. Daar is ook het

dagavond 16 maart tijdens de jaarvergadering van de wijkraad de

huishoudelijk regelement van de wijkraad te vinden.

verkiezing van een nieuwe wijkraad plaats. Tijdens deze jaarverga-

We hopen op een grote opkomst op 16 maart. Tot dan!

dering legt de zittende wijkraad verantwoording af over de periode
oktober 2009-maart 2011. Daarna kunnen bewoners van de Roos hun

Kandidaat wijkraadsleden stellen zich voor:

stem uitbrengen op bewoners die zich verkiesbaar stellen voor de peMijn naam is Johnny van der Meer, ik ben zelfstandig onder-

riode maart 2011-maart 2012.

nemer en zit sinds een aantal maanden in de wijkraad.

In overleg

Ik woon bijna mijn hele leven al in het Rozenprieel.

De wijkraad roept bewoners van het Rozenprieel die zich actief

Wat mij is opgevallen is dat er in de laatste jaren veel verande-

willen inzetten voor onze wijk op om zich kandidaat te stellen

ringen zijn gekomen in de wijk waar wij het als bewoners niet

voor de nieuwe wijkraad. De vijf leden van de huidige wijkraad

altijd mee eens zijn. Nu merk ik dat veel mensen klagen over

zullen zich ook opnieuw verkiesbaar stellen, maar er is een aan-

bepaalde zaken maar helaas zelf weinig initiatief tonen om sa-

tal vacatures in de wijkraad, die tot negen leden mag tellen. De

men met anderen de problemen aan te pakken, en dan bedoel ik

komende jaren staat er veel te gebeuren in de wijk. De gemeente

het eens in de zoveel tijd bijwonen van een wijkvergadering in

en de grootste woningcorporatie in het Rozenprieel, Ymere,

buurthuis de Tulp of het meedenken aan oplossingen in de wijk.

willen extra aandacht geven aan het Rozenprieel. Er worden

2RN]RXKHWÀMQ]LMQDOVPHQVHQQLHWDOOHHQPDDUORSHQWH

plannen gemaakt voor de korte en de lange termijn, en daarbij is

schreeuwen dat er dingen niet kloppen en dat de Roos de Roos

het van belang dat bewoners invloed uitoefenen op de plannen.

niet meer is want wanneer niemand iets doet en alleen maar

Er is nog volop ruimte voor inbreng vanuit de wijk. Wethouder

vanaf de zijlijn staat te schreeuwen word het ook nooit wat.

Rob van Doorn heeft kortgeleden in een gesprek met de wijk-

Dus heeft u leuke ideeen,oplossingen voor bepaalde proble-

raad en bewoners aangegeven dat hij plannen voor de buurt in

men of bent u t ergens niet mee eens?

goed overleg met de bewoners wil uitwerken. En dan liefst met

Laat het dan weten en misschien kunnen we er samen een nog

zoveel mogelijk bewoners uit de hele wijk.

leukere en betere buurt van maken dan dat het nu al is want er
is nergens een buurt zoals onze buurt!!!

Kandidaten gevraagd
Dat vraagt om een goede organisatie en inzet van bewoners.

Mijn naam is Liza van Doorn, ik ben 35 jaar jong en moeder

Daarom roepen wij u op om u kandidaat te stellen voor de

van twee kids in de leeftijd van 9 en 11 jaar. Ik woon nu 12

wijkraad. U leert uw eigen buurt beter kennen en u praat mee

jaar in het Rozenprieel. En ben sinds 2 jaar actief bezig met

over de toekomst van de Roos. Dat is toch de moeite waard!

de werkgroepen van het Rozenprieel, maar aangezien het

Iedereen die tenminste 18 jaar oud is, kan zich tot de aanvang

contract van de werkgroepen is afgelopen, maar nog niet alle

van de jaarvergadering op 16 maart kandidaat stellen bij de

dingen waar we mee bezig waren/zijn zijn afgerond, wilde ik

voorzitter (Annette Kroes) of bij de vice-voorzitter (Maarten

toch nog graag op de hoogte blijven van deze vorderingen en

Pieter Schinkel). De vergadering en de verkiezingen worden

heb me dus nu aangesloten bij de wijkraad. Zo kan ik zien of

gehouden in Woonzorgcentrum De Roos (ingang: Wintertuin-

de afspraken die gemaakt zijn, nog wel worden nagekomen en

plein), aanvang 19.45 uur.

zo niet, helpen waar nodig is! En ook voor de nieuwe ontwik-
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kelingen die in de buurt komen, vind ik erg belangrijk en leuk

de auto komend vanaf de Verfroller linksaf het ZBS op te rijden,

om hiervan op de hoogte te blijven. En zo kan je ook eigen ideen

maar dat wel heel vaak gebeurt, waardoor auto’s tegen het ver-

in de groep gooien.

keer in rijden. We hebben gevraagd ofwel links afslaan hier toe
te staan, ofwel helemaal onmogelijk te maken. We hebben verder
verzocht om een bushalte voor de Zuidtangent op de Turfmarkt,

Gebiedsvisie Gemeente en Ymere

zodat wij er ook gebruik van kunnen maken. Onze volledige
inbreng is te vinden op de website van de wijkraad. We houden

Ambities voor een woonwijk

in de gaten wat er met onze belangen gebeurt en hoe de plannen

Er zijn veel op- en aanmerkingen gekomen uit de buurt op de

betering van de ZBS kruising een beetje buiten de planning te

concept Gebiedsvisie die de gemeente en Ymere deze zomer pre-

vallen. Naar verwachting gaat er al snel begonnen worden met

senteerden. Op sommige punten, zoals horeca langs het Spaarne,

de werkzaamheden, want dat is hoog nodig.

rond de Turfmarkt zich verder ontwikkelen. Vooralsnog lijkt ver-

HHQÀHWVURXWHGRRUGH.DPSHUVWUDDWPHWHHQQLHXZHEUXJRYHU
de Kampersingel, en locaties voor nieuwe bebouwing (verdich-

Hotel Koningstein?

ting), was stevige kritiek. Andere ideeën, zoals de straten en

De Wijkraad is eind vorig jaar verzocht te reageren op de start-

stoepen opknappen en het renoveren van huizen(blokken), wer-

notitie hotelbeleid van de gemeente. Onze reactie, die ook het

den positief ontvangen. Het concept en de reacties zijn te vinden

Haarlems Dagblad heeft gehaald, staat op de website. Voor

op de website van de gemeente. Ymere en de gemeente lij-

ons relevant aan het hotelplan van de gemeente is dat het Ko-

ken zich de kritiek te hebben aangetrokken. Er wordt door hen

ningstein noemt als een “markante locatie voor een (thema)ho-

gewerkt aan een nieuwe versie van de Gebiedsvisie. Belangrijk

tel”. Tegen dat idee hebben we bezwaren ingebracht. Wij denken

daarbij is dat wethouder Rob van Doorn voort wil met een am-

dat het Rozenprieel niet gebaat is bij een groot hotel: het zal een

bitieus plan voor het Rozenprieel. Hij heeft de Wijkraad uitge-

hoop overlast geven in de directe omgeving, en geen voorde-

nodigd voor een gesprek, dat 12 januari heeft plaats gevonden.

len: de toeristen komen immers voor het centrum. En er is geen

In dat gesprek zei hij positieve energie (en geld) op onze wijk te

plek voor zoveel verkeer. Wij zijn bang dat de Koningsteintoren

willen richten, waarbij het voor hem heel belangrijk is dat plan-

straks door de gemeente aan een hotelketen wordt verkocht om

nen voor veranderingen breed worden gedragen in de wijk, en

snel geld op te brengen, terwijl dit een prachtige plek is om iets

met name ook door de direct omwonenden. Wij hebben hem

moois te doen op de kop van onze wijk. De Wijkraad heeft het

nogmaals gewezen op de grootste bezwaren op de bestaande

idee voor “Nieuw Buitenplaats Koningstein” aangedragen: een

plannen, en benadrukt dat het Rozenprieel in de eerste plaats

plek om comfortabel te wonen, zoals het vroeger was, gecom-

een rustige woonwijk is. Er zijn momenteel gesprekken gaande

bineerd met een maatschappelijke bestemming waarvan alle

met enkele wijkbewoners die door de wethouder zijn uitgeno-

ZLMNEHZRQHUVNXQQHQSURÀWHUHQ]RDOVHHQJH]RQGKHLGVFHQWUXP

digd. Daarna is ons inspraak in een nieuwe conceptversie van de

aan “het Koningsteinplein” aan de achterkant. We willen ook

Gebiedsvisie toegezegd. We blijven de ontwikkelingen nauwlet-

veel groen rondom en tegen het gebouw. Maar in de eerste plaats

tend volgen, omdat een goede Gebiedsvisie belangrijk is voor

willen we dat de historische blunder uit de jaren ‘60 om zo’n

onze wijk, bijvoorbeeld omdat de visie uiteindelijk als basis zal

idioot hoge toren te bouwen in een oude stad wordt hersteld:

gaan dienen voor een herziening van het bestemmingsplan. Ook

Koningstein een koppie kleiner, niet hoger dan het naastgelegen

op de volgende versie zal de Wijkraad weer uitgebreid schrifte-

Europan - en liever lager. Dat kan op een wijze die economisch

lijk reageren.

haalbaar is. De boodschap is aangekomen, onder andere bij wethouder van Doorn, dat het niet in de eerste plaats om snel geld
mag gaan, maar om de stad, de wijk en haar bewoners. De Wijk-

Herinrichting Turfmarkt

raad werkt intussen verder aan een goed plan voor de invulling

De Turfmarkt wordt komend voorjaar opgeknapt en de wijkraad

van deze plek, die op korte termijn een nieuwe bestemming zal

heeft deelgenomen aan verkennende discussies over de herin-

moeten gaan krijgen. Alle ideeën zijn van harte welkom.

richting. Het blijkt vooral te gaan om een nieuwe indeling van
de bestaande wegen (dus geen nieuwe bruggen en tunnels). Wij

Het moge duidelijk zijn, de wijkraadsleden zijn betrokken bij

hebben ingebracht dat het Zuider Buiten Spaarne een belangrijke

veel lopende discussies over zaken die direct en indirect de be-

ontsluitingsweg is voor onze wijk. De kruising met de landing

langen van het Rozenprieel en de Rozenpriëlers raken. Het is

van de Verfroller kan beter. We hebben gevraagd om ruim baan

voor ons daarom heel belangrijk te weten hoe u over problemen

YRRUYRHWJDQJHUV ODQJVKHW6SDDUQH ÀHWVHUVHQDXWR·VGLHKLHU

in, en plannen voor de wijk denkt. Kom naar een Wijkraadsver-

de wijk in en uit willen. We hebben ook gewezen op de gevaar-

gadering om erover mee te praten, of email uw opmerkingen en

lijke situaties die ontstaan doordat het niet toegestaan is om met

ideeën anders naar ons via info@wijkraadrozenprieel.nl.
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door Juwe en Maeve
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Sprekende Muur roept herinneringen op

Mijn huisje is enkel een foto
Ze beginnen hier en daar al los te laten, maar de tot reuzenformaat opgeblazen foto’s van het project Sprekende Muren doen nog steeds hun werk: herinneringen oproepen.
2SHHQYDQGHZDWNOHLQHUHDIÀFKHVHHQRSQDPHYDQIRWRJUDDI-RV)LHOPLFK]DJJHERUHQHQJHWRJHQ5Rzenprieelse Truus Niesing (1936) tot haar verrassing haar vroegere huis aan de Van Marumstraat terug.
Met haar man en kinderen woonde ze er tot aan de sloop, begin jaren ‘70. Voor de Rooskleurig was ze
graag bereid tot een terugblik.
‘Ik heb mijn huiswerk gedaan,’ zegt Truus aan het begin van

Dan Gosewehr, dames- en herenkapper. Daar aan de overkant

het gesprek met een twinkeling in haar ogen. Ze haalt een vel

kreeg je Zwetsloot, dat was een banketbakker. Verderop had je

schrijfpapier tevoorschijn waarop ze thuis de namen heeft geno-

dan Hoes, de kruidenier. Dan weer een melkzaak; ik kan even

teerd van de bonte verzameling winkels die de Van Marumstraat

niet op die vrouw d’r naam komen. Daarna Klingers, de kruide-

vroeger telde. ‘Als ik het zo bekijk waren er ze-ven-tien winkels!’

nier. Dat was naast ons. Dan kreeg je Silt, de sigarettenwinkel. En

gaat Truus van start. ‘Op het hoekje van de Rozenprieelstraat

op de hoek van het Spaarne zat een tweedehandszaakje.’

had je Kuilboer, de kruidenier. Dan kreeg je Van Sloten, daar zat
eerder een bedrijfskledingzaak in. Op de hoek van de Voorting-

Poffen

straat kreeg je Ko van Dijk, het oliewinkeltje. Dan aan de overkant Flipse, de kruidenier. Verderop de bloemenwinkel van Van

De winkeliers in de Van Marumstraat hadden over klandizie niet

Deventer. Dan de Spar en de groentewinkel van Kolderie. Op het

te klagen, herinnert Truus zich. ‘Ze hadden allemaal een goeie

KRHNMHYDQGH.ODYHUVWUDDWGHÀHWVHQZLQNHO(HQVWXNMHYHUGHURS

boterham. Iedereen kwam er boodschappen doen. Het was altijd

Meerman, de sigarettenwinkel. Dan had je Mol: melk en kaas.

druk in de winkels. Doordeweeks werd er meestal gepoft. Bij de

Bloemenwinkel Burghout, dat was een broer van mijn vader.

sigarettenwinkel, bij de melkboer, bij iedereen. Dat werd dan

Truus Niesing: ‘Toen het huis gesloopt was ben ik niet gaan kijken. Dat kon ik niet.’
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bijgehouden in een boekje. Dat deden wij ook. Han, mijn man,

kwam die opzichter, of die uitvoerder naar me toe, Van Rooijen,

moest ook ’s zaterdags nog werken. ’s Middags moest hij dan

en die zei “Werk jij?” Ik zei “Nou nee, hoe bedoel je dat?” Hij

op de Parklaan zijn geld gaan halen, zijn loonzakje, en dan kon-

]HJW´=RXMHELMRQVNRIÀHGDPHZLOOHQZRUGHQ"µ,N]HLWRHQGDW

den wij boodschappen gaan doen. Bij een van de winkels kreeg

ik dat eerst thuis met mijn man wilde overleggen. Nou, het was

je als je ’s zaterdagavonds je boekje kwam betalen een zakje

SULPDDOOHPDDO,NKHEXLWHLQGHOLMNWLHQMDDUDOVNRIÀHGDPHELMGH

toffees mee. Dat winkeltje bleef op zaterdag geloof ik wel tot

Wilma gewerkt, tot ze naar Amsterdam gingen. Een geweldige

negen, tien uur open.’

tijd.’

De zaterdagavond was voor Truus en haar man ook hun uitgaansavond. Net als voor hun boodschappen hoefden ze ook

Zingen

daar de buurt niet voor uit. Sterker nog, het was slechts een
kwestie van oversteken. Truus: ‘Ons huis stond recht tegenover

Tegen het eind van ons gesprek roept de foto van de verdwenen

de Voortingstraat. Daar zat het café van Thomas van Steijn.

bebouwing in de Van Marumstraat bij Truus nog een herinne-

Daar gingen we iedere zaterdagavond heen.’ Opnieuw die twin-

ring op. ‘Hier woonde Leo Frensen en hier mevrouw Mulder,’

keling in haar ogen. ‘En dan zal ik je wat laten zien wat ik daar

denkt ze hardop terwijl ze haar vinger langs de huizenrij laat

nog van heb: een asbak. Leuk, hè?’

gaan. ‘En hier woonde…Eh, die huizen waren gekraakt. Twee
woningen. Turkse mensen. Dat waren Haci en Ali. Die had-

Droomhuisje

den dat gekraakt. Leuke mensen. De huizen aan de overkant
stonden er nog. Die waren dichtgetimmerd en die hadden zij

Over haar oude huis in de Van Marumstraat zegt Truus: ‘Toen

gekraakt. En dan gingen ze ’s avonds, met de gitaar, ging hij

we er kwamen wonen zat er niks in. De vorige bewoner had

zitten en dan gingen we buiten zitten zingen met zijn allen. We

zijn kachel meegenomen, dus moesten we een nieuwe kolen-

konden geen woord Turks en hij geen woord Nederlands. Nou,

kachel kopen. Een schoorsteen was er niet, die heeft Han nog

dat was nou hartstikke leuk!’

gemaakt. Er liep enkel een pijp, die zo door de kamer liep. Een
douche was er ook niet, die heeft de huisbaas er pas later aan

door Joost Mulder

laten bouwen. Het was ook klein. Een kleine voorkamer, een
achterkamer en boven twee slaapkamertjes.
Maar ja, we hadden na ons trouwen, in 1955,
vier jaar bij mijn moeder in moeten wonen en
hadden inmiddels twee kinderen. En dus was
het voor ons, hoe klein ook, een droomhuisje.
We hebben het er nog steeds over. We zijn ook
tot het allerlaatst blijven zitten. Alles was al
weggesloopt en toen moesten wij er ook uit,
natuurlijk. Toen het huis gesloopt was ben ik
niet gaan kijken. Dat kon ik niet. Ik dacht “Nou
gaat mijn lievelingshuissie weg”. Maar anderen hebben dat natuurlijk net zo goed meegemaakt.’

.RIÀH
De kaalslag in het Rozenprieel had voor Truus
nog meer gevolgen. Ook positieve, waaronder
een nieuwe baan. ‘De Wilma ging daar toen al
bouwen. Aan het Voortingplantsoen hadden
ze een modelwoning. Ze hadden gevraagd of de kinderen van
de kleuterschool uit de Bakkerstraat konden komen zingen toen
die werd geopend. Mijn jongste dochter Sigrid was daar ook bij
en ik was mee als begeleidster. En toen

7
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Souvenir van de oude Roos: de zilveren jubileum-asbak van café ’t
Rozenprieel van An en Thomas Van Steijn, Voortingstraat 31.

Nostalgie in
de Roos

door Frans van Heiningen

Brouwerij en ijsfabriek HET SPAARNE

Ooit bevond zich aan het Zuider Buiten Spaarne 84 een bijzondere brouwerij.
In 1891 opgericht, produceerde men hier 5 soorten bier waaronder, uniek in Haarlem, bovengegist bier.
Het brouwen van dit bier was mogelijk dankzij toenmalige
moderne technieken waaronder het gebruik van ijs.
De brouwerij was dan ook uitgerust met een ijsfabriek die ook
ijs leverde aan derden waaronder slagers uit de omgeving,
voor gebruik in ijskasten.

De brouwerij stopte in 1918 met de productie en met de grote
renovatie van de Roos in de jaren 80, is het grootste gedeelte
van het complex gesloopt.
Het hoofdgebouw is behouden en volledig gerestaureerd.

nummer 27 -februari 2011
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Palmplein

Foto’s Anke Brinkman.

Na eindeloze jaren ergenis over de drollen en het onkruid, na talloze overleggen
over hoe het anders moest en pogingen om de bomen en het ontwerp van Jo Klingers te behouden, en na weer jaren wachten op de nieuwbouw aan de van Marumstraat, is deze winter dan eindelijk het Palmpleintje opgebroken. Voor de kinderen
was het even een spannend speelveld. Het nieuwe plein is een ontwerp van Baukje
Trenning die zich heeft laten insprireren door de wensen van de omwonenden. Een
gedicht van Sylvia Hubers verwoordt het typische Rozenprieelgevoel. En tante Jans
komt weer op haar plek. Een heerlijk buurtplein straks!

9
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De bewoners van nummer 28
Hanneke van Laar
Voorhelmstraat 28 rood
van het huis is zelfs nog een historische gevelschildering te
zien: ‘Buijs levensmiddelen sinds 1858’ en een reclame voor
*RXGEDQG)ULHVFKHYODJNRIÀHPHON
Ik viel bij dit huis op de hoge plafonds, de authentieke details die er nog in dit huis zitten en alle grote ramen. Omdat
het een hoekwoning is aan een pleintje, heb ik overal geweldig uitzicht. Sinds het gebouw De Greiner gerenoveerd is en
het Voorhelmplein heringericht, is het een nog groter feest
Mijn rubriek “de bewoners van nummer 28” is helaas afge-

om hier te wonen. Veel te zien, al die mensen die komen en

lopen. Dat klinkt sneu maar de reden is eigenlijk leuk: bijna

gaan, terwijl ik - omdat ik boven woon - toch genoeg privacy

iedereen die in het Rozenprieel woont op nummer 28 heb ik

heb. Ik vind het leuk om echt buurtjes te hebben met wie je

in de afgelopen jaren geïnterviewd. Opvallend veel – voor

een kletspraatje maakt: Henk die iedere dag met zijn papier-

mij tot dan toe volstrekt onbekenden – deden hun voordeur

prikker in de weer is, Rinie op haar scooter, de Engelse jongen

spontaan open als ik aanbelde met pen en blocnote.

met zijn Thaise vriendin, het jonge stel met hun baby.

Ze vertelden me hoe ze in ‘de Roos’ terecht zijn gekomen, hoe

De verslaafde die iedere dag zijn methadon haalt, de presen-

ze hun buurt ervaren, wat ze overdag doen, wat hen bezig-

tator van RTV Noord-Holland met zijn gezinnetje, de ver-

houdt. Het waren altijd gezellige ontmoetingen en soms wer-

WURXZGHJH]LFKWHQLQKHW7XUNVHNRIÀHKXLVGHYHOHPHQVHQ

den het bijzondere gesprekken met ontroerende momenten.

die hier net als ik alleen wonen.

Mijn rubriek had ik deze naam gegeven omdat ik zelf sinds

Ik geniet van de Acacia’s op het pleintje en de Plataan. Wie

veertien jaar in de Roos op nummer 28 woon.

woont er nou zo vlak bij het centrum met zoveel bomen om
zijn huis?

Dankzij alle leuke reacties heeft de redactie me gevraagd om

Toen ik het kocht dacht ik: ik ga hier nooit meer weg. Dus

door te gaan met de rubriek, maar dan met een andere naam.

inmiddels ben ik drie verbouwingen verder, heb ik niet één

Dit is dus de laatste bijdrage van nummer 28… iedereen die

dakterras, maar nog een dakterrasje erbij, een keuken met een

op nummer 8 woont: wees gewaarschuwd… ik kom er aan!

afwasmachine, een badkamer met een bad!

:DQWQDGH]HDÁHYHULQJJDDWPLMQUXEULHNKHWHQ´GHEHZRners van nummer 8”. Waarom 8? Nou zomaar!

Ik ben ooit in Haarlem terecht gekomen vanwege mijn werk.

Voor alle duidelijkheid: de bedoeling van mijn rubriek is dat

Na de Academie voor de Journalistiek in Tilburg vond ik

we elkaar wat beter leren kennen. En u krijgt het artikel van-

mijn eerste baan bij de VNU Tijdschriftengroep in Schalkwijk.

zelfsprekend altijd (ter goedkeuring) van tevoren te lezen.

Maar sinds twintig jaar werk ik in Hilversum, achter de

Tot slot: wel zo sportief om ook eens wat van mezelf te laten

schermen maak ik tv-programma’s - momenteel voor de

zien.

KRO. Ik heb twaalf jaar reportages gemaakt voor Spoorloos,
maar sinds een half jaar maak ik programma’s voor de le-

Veertien jaar geleden heb ik deze bovenwoning in de Voor-

vensbeschouwelijke documentaire rubriek Kruispunt-tv. Dat

helmstraat gekocht, nadat ik tien jaar middenin het uitgaans-

betekent in de praktijk dat ik van ruim twee miljoen kijkers

gewoel van de Zijlstraat had gewoond (naast café De Flap-

ben teruggegaan naar 200.000 kijkers… Gelukkig zie ik daar

can). In het begin vond ik het in de Roos zoooo saai, maar dat

de humor wel van in!

is voorbij hoor.
Misschien kent u ‘ons’ pand wel in de Voorhelmstraat: aan

Het voordeel van mijn werk is dat ik veel thuis kan werken

de glas-in-lood ramen van mijn onderbuurvrouw kunt u

DQGHUVZDVKHWQLHWYROWHKRXGHQPHWDOGLHÀOHVHQVWDPS-

zien dat het vroeger een melkwinkeltje was. Aan de zijkant

volle treinen. Ik werk gemiddeld vier dagen per week. Het
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is geweldig werk, maar ik kan nog steeds moeilijk met alle

den. We zijn sindsdien heel gelukkig samen (en eindelijk har-

stress omgaan. Helaas went dat niet. Hardlopen en mediteren

monieus!), maar hij blijft wel in Friesland wonen en ik hier.

doen me goed, en mijn nieuwe liefde is een verrijking in mijn

Dat werkt voor ons het beste.

leven, maar stress is gewoon een gevaarlijk monster.
Wilt u nog meer weten en woont u toevallig op nummer
Ik ben tien jaar single geweest. Anderhalf jaar geleden stond

acht? Dan heeft u mazzel en praat ik graag t.z.t. persoonlijk

mijn grote jeugdliefde op de stoep. Kent u het programma

met u verder! En anders… misschien een keer in de Vomar?

‘Memories’? Nou dit was een geweldige uitzending geweest!
We hebben vijfentwintig jaar geleden een heftige verkering

Hanneke van Laar (47 jaar) Voorhelmstraat 28 rood –

gehad. Wonderlijk hoeveel we elkaar meteen te vertellen had-

havanlaar@planet.nl

Roospuzzel


















































































































































%UHQJQDKHWRSORVVHQYDQGHNUXLVZRRUGSX]]HOGHJHQXPPHUGHYDNMHVRYHUQDDUGHEDON
'HRSORVVLQJKHHIWLHWVWHPDNHQPHWKHW5R]HQSULHHO
+RUL]RQWDDO
PHLVMHVQDDPULYLHULQ1HGHUODQGMRQJHQVQDDPVREHUOHYHQGSHUVRRQKHW]HOIGHWRWDDOPXQLWLH
GLHURXGHPDDWYRHWEDOFOXEOLFKDDPVGHHOYHUYRHUPLGGHOSHUVRRQOLMNYRRUQDDPZRRUG
RSJHHQHQNHOHSODDWVEHVWHOHQZDWHULQ)ULHVODQGYHWEDDQYHUOLFKWLQJVWUDDWVWHHQ&KLQHHV
ERUGVSHOZLQGULFKWLQJ DIN LQVHFWMRQJHQVQDDPGLHUHQJHOXLGELMZRRUGYRJHOKRRIGGHNVHO
JROIWHUPSODDWVLQ1RRUG+ROODQGSURSZDWWHQVSLHUVKRZURRPKDOW
9HUWLFDDO
SURYLQFLHKRRIGVWDGEURRGEHOHJWDEDNVUHVWVHOHQLXP DIN WHHUNULQJHLODQGVWURRNVSHHONDDUW
SOXVKHOLXP DIN ZRRQERRWWHSHOJHKHLPVFKULIWRSGLHSODDWV6SDDQVHXLWURHSGUDQN
IDPLOLHOLGEHURHSYRRU]HWVHO7XUNVJHKDNWYXXUZHUNNRRUGDQV(QJHOVHWLWHOSURMHFWLHO
LQVHFWNQXOYRGPX]LNDDOJH]HOVFKDSJHNEHUJRQWNHQQLQJKDQGYDWKDDVW
)ULHVHMRQJHQVQDDPYRRU]HWVHOZHEG\QDPLHWERRPSHUVRRQOLMNYRRUQDDPZRRUG0RELHOH
(HQKHLGUXQG

11

nummer 27 -februari 2011



oplossiung vind u in roosleurig 28



door buurtbewoner Hans van den Raadt
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Nieuws uit de Tulp
Beste bewoners van het Rozenprieel,
Zoals vele van u hebben gemerkt, er gebeurt van alles in De Tulp. Op dinsdag en op donderdag zijn de dagen
gevuld met activiteiten die anders in wijkcentrum Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt zouden zijn geweest.
Nu vinden ze voorlopig nog hier plaats met onze reguliere activiteiten en dat maakt van het buurthuis een
sprankelend geheel. Zo zit het vol met kinderen die een knutselwerkje aan het maken zijn, op een ander moment
zit het vol met ouderen die aan het sjoelen zijn of een verhalenboek over de buurt maken. En alle andere dingen
die hier plaatsvinden. Heel gezellig dus.
Heeft u ook zin om eens langs te komen in De Tulp dan kunt u altijd even bellen om te kijken of er iets in ons
programma bijzit dat u aanspreekt. Het telefoonnummer is: 023-5422862. Vraagt u naar Mohamed Abdelloui of
naar Marina Bink voor meer informatie. Op de volgende pagina volgt een overzicht met de activiteiten waar u
gebruik van zou kunnen maken.

NIEUW!!!!!!!!!!!!!!!
Gezonde hap
Elke dinsdag kunt u een zeer gezonde hap
komen nuttigen in het buurthuis.
Het is van 11.00 tot 13.30 uur
en de kosten zijn 2.00 per keer.
Heeft u dus zin om iets gezonds voor de lunch te eten,
geef u dan op voor 11.00 uur op de dag zelf.

n

Wij sparen nog steeds Douwe Egberts punten
Als u punten heeft?
en u wil ze graag weggeven:
wij zijn er heel erg blij mee!
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Buurthuis De Tulp - Voortingplantsoen

Programmaoverzicht Buurtcentrum De Tulp

Maandag
koersbal voor ouderen
tienerplein

van 13.00 tot 16.00 uur
van 15.30 tot 16.45 uur

naaiatelier
wijkagent
sjoelen voor ouderen

van 09.00 tot 12.00 uur
van 10.00 tot 11.00 uur
van 13.30 tot 15.30 uur

digitaal trapveld
crea voor kids
tienerinloop
meidenclub

van 10.00 tot 12.00 uur
van 12.00 tot 15.00 uur
van 14.00 tot 18.00 uur
van 18.00 tot 20.00 uur

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
crea-middag voor ouderen
van 13.30 tot 15.30 uur
open eettafel
van 17.30 tot 19.30 uur
(inschrijven tot 12.00 uur, kosten 4.50 per keer)

Vrijdag
crea voor kids
tienerinloop
1e week kinderkienen
2eZHHNWLHQHUÀOPDYRQG

van 12.00 tot 15.00 uur
van 13.00 tot 17.00 uur

Positief Opvoeden
(volgens de methode Triple P)
Binnen Haarlem Effect werken we volgens de uitgangspunten van Positief Opvoeden (volgens de methode Triple P).
Dit geldt overigens voor alle organisaties in Haarlem die werken met kinderen. Positief Opvoeden biedt informatie,
tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen. De uitgangspunten zijn:
-

Goed voor jezelf als ouder zorgen
Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
Een aansprekende discipline hanteren
Realistische verwachtingen hebben

Ook in buurtcentrum De Tulp besteden we aandacht aan positief opvoeden.
Als u vragen hebt hierover kunt u contact opnemen met Marina Bink, tel: 023-5422862.
Positief Opvoeden is voor alle ouders en biedt op verschillende manieren hulp en advies,
via folders, korte gesprekken of online advies.
alle kinderen willen graag tafeltennissen,
Kijk voor meer informatie: www.positiefopvoeden.nl, ook voor online advies.
ook de tieners en jongeren

Buurthuis De Tulp - Voortingplantsoen

Van uw wijkagent

Oproep
Op zaterdag 19 maart 2011
is er een Verhalendag: “De Roos vertelt”
in buurtcentrum de Tulp.

Wij zijn nog op zoek naar:
IRWR·VRIÀOPPDWHULDDOYDQEXXUWKXLV'H'ULH3XQWHQ
RXGHIRWR·VYDQGHEXXUWRPHONDDUDDQGHNRIÀHWDIHO
te laten zien
Voorwerpen “uit grootmoeders tijd”, zoals:
-een oliestelletje
-een melkkookpan met gaten in de deksel
-oude metermunten
HHQNRIÀHPROHQ
-een koperen ketel van de Dolico-fabriek
(of iets anders)

Nog niet zo lang geleden heeft u de “Politiewijzer” van
de Regiopolitie Kennemerland ontvangen. Een boekje
vol informatie over allerlei “politiezaken”, met een
voorwoord van onze nieuwe hoofdcommissaris Janine
van den Berg.
U kunt informatie vinden over de volgende
onderwerpen: de bereikbaarheid van de politie;
de politie bij u in de buurt; aangifte doen op het
politiebureau, bij u thuis of via internet (www.
politie.nl/Kennemerland); babbeltrucs aan de
GHXUÀHWVGLHIVWDOOHQÀHWVYHUOLFKWLQJLOOHJDOH
hennepteelt; huiselijk geweld; internet oplichting;
aanpak jeugdoverlast; klacht of compliment;
opsporingsprogramma’s; rijden onder invloed;
snelheidscontroles; twitteren; de wijkagent;
woninginbraken; en zakkenrollerij.
Kortom een scala aan onderwerpen maar ook
belangrijke telefoonnummers en internetsites,
Waaronder die van Bureau Halt, Meldpunt Huiselijk
Geweld, Juridisch Loket en Bankpassen Meldcentrale.
Misschien heeft u dit boekje niet nodig omdat u nooit
met dit soort onderwerpen te maken heeft, maar
misschien kunt u voor een ander iets betekenen op het
moment dat hem/haar iets is overkomen.
De Politiewijzer.......een duidelijke en handige gids voor
u als wijkbewoner.

Want daar hebben de Vertelkring-deelnemers
verhalen over verteld.
OF
Heeft U zelf iets om tentoon te stellen met een leuk
verhaal er bij? Gráág!
Neem dan a.u.b. contact op met Yola Kost,
(ma/di/wo) in Buurtcentrum de Tulp:
023-5422862. Of loop gewoon even binnen.
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Alice Brasser

Pal tegenover het Noord Hollands Archief gebouw
bevinden zich 5 Herenhuizen.
Het verhaal gaat, dat deze panden ooit zijn gebouwd in opdracht van een rijke bollenboer uit het Prieel, om deze aan zijn
5 dochters te schenken. Op nr. 29 bevindt zich het ruime lichte
atelier van Alice Brasser.
Je ruikt de geur van olieverf als je binnenkomt.
Alice werkt op groot formaat doeken aan de muur, sprookjesachtige taferelen, maar evengoed op papier, fantasierijke
portretten in inkt en krijt.
Alice, geboren in Alkmaar, zit nog niet zo lang in de Roos
maar je kan eenvoudig met haar kennismaken. Als je aanbelt,
kan je gewoon bij haar binnen komen kijken.

