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Redactie Rooskleurig

rasappartementen, prettig wonen, gezichtsbepaalde ingang van

een totaalaanpak: aan diverse kanten worden al proefballonne-

Haarlem, nieuwe buitenplaats Koningstein.

tjes voor het gebruik van Koningstein opgelaten. Zo wordt

voorkant: Richard Tolmeijer

Frans van Heiningen, Marjolein Loppies,

John van Rooijen heeft hierover, samen met leden van de wijk-

Koningstein genoemd als mogelijke locatie voor een daklozen-

vormgeving: Anke Brinkman,

Ellen Verheul en Anke Brinkman

raad, gesprekken gevoerd met Alex Jansen, de gebiedsmanager

en drugverslaafdenopvang (wat op grote bezwaren stuit, vanwe-

fotoÕ
s: Anke Brinkman, Ellen Verheul,

redactie-adres: Buurtcentrum de Tulp,

voor Haarlem Zuid, en met Max van Aerschot, de stadsbouw-

ge de naastgelegen school en het KDV, dat een ingang heeft aan

Frans van Heiningen, Hanneke van Laar,

of ellen.verheul@gmail.com

meester. Beiden hebben gezegd deze actieve vorm van bewo-

de Koningsteinkant). Geopperd is Koningstein te beschermen

Marjolein Loppies en Sylvia Oltmans

productie: Paswerk, Hoofddorp

nersparticipatie op prijs te stellen. Max van Aerschot noemde

tegen sloop (waarvan vooralsnog helemaal geen sprake is in de

de plek een markeerpunt in de stad, en vertelde actief aan het

idee‘n van John van Rooijen, die een plan voor duurzame re-

nadenken te zijn over een masterplan voor de herontwikkeling.

novatie heeft gepresenteerd) door er een verzamelgebouw voor

Toegezegd is dat er op korte termijn een werkgroep zal worden

culturele instellingen van te maken. En onlangs passeerde een

opgericht door de gemeente, waarin direct belanghebbenden en

motie van de PvdA in de gemeenteraad dat, indien Koningstein

Redactioneel

een afvaardiging van de wijkraad zal worden uitgenodigd. In-

niet op korte termijn verkocht kan worden (waarover ons inziens

Dit keer een Rooskleurig met de rubrieken die u van ons ge-

goed het op de school gaat. Op pagina 9 herdenken we Aad

tussen zouden geen overhaaste verkoop- of bestemmingsbeslis-

pas iets zinnigs kan worden gezegd nadat er een globaal plan

wend bent. De wijkraad denkt op haar paginaÕ
s vooral hard

van Ake, Ô
sociaal timmermanÕvan het Rozenprieel ten tijde

singen worden genomen. De Wijkraad heeft in haar schriftelijke

ligt voor een wenselijke toekomst voor het terrein), onderzocht

na over een nieuwe bestem-

van de wijkvernieuwing in

reactie op de Agenda voor het Rozenprieel op de snelle oprich-

moet worden hoe het gebouw huisvesting kan bieden aan cultu-

ming voor Koningstein.

de jaren Ô
70. Zonder Aad had

ting van deze werkgroep aangedrongen.

rele ondernemers. Intussen is er vlak voor Koningstein een groot

Hanneke van Laar inter-

de Roos er anders uitgezien.

viewt bewoners op nummer

Verder vindt u natuurlijk de

Wijkraadsleden en John van Rooijen hebben ook gesproken met

heeft gekregen om op deze plek te overwinteren. Het zou een

8, dit keer in de Klaverstraat.

activiteiten in de Tulp op de

het bestuur van de Hannie Schaft school en KDV Op Stoom,

back-packers hotel moeten worden (terwijl het schip eerder in

Het project Sprekende Mu-

buurthuispaginaÕ
s. Tot slot:

die beiden zeer hard groeien, om te zien hoe de ambities van

een zeehaven lijkt thuis te horen).

ren laat weer even van zich

prachtige tafelkleden van

de school en het KDV zouden kunnen worden ingepast in de

horen. Marjolein Loppies

Renate Schwartz met kunst

herontwikkeling van het Koningsteinterrein. Gedacht kan wor-

De Wijkraad blijft alert. Wij willen niet dat Koningstein een Ô
rest-

heeft een aanvulling op haar

van Nepalese vrouwen op

den aan uitbreiding van het bestaande schoolgebouw (dat ge-

plekÕwordt, maar dat er een duidelijke bestemming komt, op

boek over winkeltjes in de

pagina 16.

renoveerd wordt) met nieuwbouw in een deel van het de toren,

basis waarvan herontwikkeling kan plaatsvinden. Er moet iets

zeeschip aangemeerd, dat van de havendienst een vergunning

Roos. De Hannie Schaft-

en/of het betrekken van de Edelweisspoort het Spaarne. Deze

goeds gebeuren op deze belangrijke plek in onze wijk. Daarvoor

school kreeg bezoek van Job

Veel leesplezier

gesprekken waren zeer inspirerend voor alle betrokkenen. Het

is visie nodig, en we blijven oproepen daartoe te komen.

Cohen die kwam kijken hoe

de redactie

is duidelijk dat er goede mogelijkheden zijn die school en KDV
zouden willen benutten. Intussen blijkt ook de noodzaak voor
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Opvang dak- en thuislozen

door leerlingen van de Hannie Schaftschool
groen, betere bestrating, degelijk onderhoud aan panden, goede
verkeersvoorzieningen, of heb je idee‘n over onze wijk? Meld je

Op 12 oktober jl. is er een inspraakavond voor alle wijkraden

dan nu bij ons aan! In de wijkraad staan nog de functies van

Dit keer trakteren de leerlingen

met de gemeente geweest over de unilocatie die de gemeente

voorzitter en penningmeester open, maar ook zonder nevenfunc-

van de Hannie Schaftschool

wil realiseren voor opvang van dak- en thuisloze mensen. Deze

tie ben je van harte welkom als lid van de wijkraad! De leden

ons op een bonte stoet dieren,

avond is bezocht door 10 verschillende wijkraden van Haarlem,

van de wijkraad worden ieder jaar verkozen of herkozen door de

zouden ze echt bestaan?

een afgevaardigde van de Actie-partij en een aantal stadsdeel-

bewoners van het Rozenprieel.

managers. Het onderwerp van gesprek was voornamelijk het

Wie weet zie je ze zomaar

bepalen van de locatie voor deze voorziening. De insteek van de

Met vragen of verzoek tot informatie kun je terecht bij

gemeente is om de wijkraden en de bewoners vanaf het begin te

info@wijkraadrozenprieel.nl. Op onze website vind je meer over

betrekken bij en informeren over deze plannen. Daarbij vroeg de

de Wijkraad Rozenprieel, zoals nieuws, regels en statuten,

gemeente de wijkraden om advies omtrent een wenselijk stap-

de agenda en vergaderdata. (www.rozenprieel.nl )

penplan. Wethouder Hoek vroeg de wijkraden of zij een plek

We zien je reactie graag tegemoet!

voorbij lopen op straat.

hebben binnen hun wijk om deze voorziening te kunnen realiseren. De wijkraden hebben anoniem besloten dat zij geen locatie

Een apengekdier van Isabelle

Agenda voor het Rozenprieel

kunnen aanwijzen en dat zij hier ook niet verantwoordelijk voor

Een echte eendijsberg gemaakt door Dunya

gesteld kunnen worden. De conclusie van de wijkraden was dat

De Wijkraad heeft, na ruggespraak met vele wijkbewoners, op

de gemeente het probleem - namelijk het aanwijzen van een lo-

5 oktober een formele reactie gestuurd op de Agenda voor het

catie - niet naar de burger toe kan schuiven. De wijkraad Rozen-

Rozenprieel (concept 7 juli 2011). Onze reactie is kritisch (we

prieel heeft ook aangegeven dat een unilocatie niet kan worden

hadden liever meer ambitie gezien voor onze wijk), maar ook

gevestigd in de directe nabijheid van een school of kinderdag-

constructief (we geven prioriteiten aan in de door gemeente en

verblijf en soortgelijke locaties waar kwetsbare groepen komen.

Ymere genoemde projecten en dragen een groot aantal nuttige

Voorgesteld is daarvoor, conform het beleid in Amsterdam, een

en nodige aanvullende projecten aan). De brief is te vinden op

straal in acht te nemen van 500 meter. Wel kwamen de wijkraden

de website van de Wijkraad (en opvraagbaar via info@wijkraa-

op het idee om niet n

drozenprieel.nl). Sindsdien zijn er volgens onze informatie geen

grote voorziening te realiseren, maar

juist kleinere opvangmogelijkheden, zodat er minder overlast

hondolifantschildpad

en Kacper deze grappige katachtige schildpadstaart

ontwikkelingen geweest, maar de gemeente en Ymere werken

voor omwonenden zal zijn. Dit ook met het doel dat er voor de
bewoners van de voorzieningen een positieve uitwerking op hun

aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

behandeling ontstaat. Kleinere voorzieningen kunnen namelijk

Een Koevogeldier

betere zorg leveren, omdat er meer individuele aandacht voor de

van Jamie

bewoner is. De wijkraden realiseerden zich terdege dat er een

Kerstroos door het GGRG

voorziening voor deze bijzondere doelgroep moet komen en dat
we met zÕ
n allen tot een passende oplossing moeten komen. De

Zaterdag 17 december vanaf 10 uur

Romana maakte dit spannende dier,

gemeente heeft hierover een notitie geschreven die binnenkort
terug te vinden zal zijn op haar website www.gemeentehaarlem.nl.

Welkom bij de Wijkraad Rozenprieel!

het heeft nog geen naam

Jong en oud actief voor de De KerstRoos
Volgens Damian is dit

Dat het Rozenprieel met kerst wordt versierd, is inmiddels een

een olifantenslak

traditie. Al drie jaar krijgen de kinderen die kerststukjes maken,
De Wijkraad Rozenprieel zoekt enthousiaste en betrokken

en de volwassenen die meehelpen met het versieren en ophan-

bewoners om deel te nemen aan de Wijkraad Rozenprieel.

gen van kersttakken, veel complimenten. Op zaterdag 17 decem-

De wijkraad wordt ieder jaar weer verkozen of herkozen door

ber is het weer handen uit de mouwen. Kinderen uit de buurt

de bewoners van het Rozenprieel.

maken onder leiding van Sonrise en buurtcentrum De Tulp

Wethouder Ewout Cassee van de gemeente Haarlem roept

kerststukjes voor seniore Rozenprielers en een stukje om mee

bewoners van Haarlem op om zich actief op te stellen en te par-

naar huis te nemen. Het Geheime Groene Roos Genootschap

ticiperen aan de ontwikkelingen in de wijken. Nœis het moment

stort zich vanaf 10.00 uur op het versieren van de wijk. Hebt u

om bij te dragen aan deze ontwikkelingen. Er staan belangrijke

zin om mee te helpen, of wilt u graag voor uzelf een kersttukje

projecten te wachten voor onze wijk, zoals het vinden van een

maken, kom dan op 17 december naar De Tulp op het Voorting-

geschikte bestemming voor het Koningsteingebouw.

plantsoen.

Vind je dat er zaken verbeterd kunnen worden, zoals: meer

Pepita maakte een kitti
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en Donny maakte een gekke katschildpad
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De bewoners van nummer 8
zoÕ
n twee a drie weken omdat ik

Vanaf nu verschijnt er in iedere editie van
uw wijkkrant een geschreven portret van

worden altijd uitbundig de grote voetbaltoernooien gevolgd,

tussendoor tien dagen in New

inclusief buiten zitten op kratjes pils en feestelijke slingers.

York was. Maar toen die tweede

Het leeft hier echt, dat vind ik heel vermakelijk.

date dichterbij kwam, voelde ik

Ik voel me hier thuis.

wel dat ik er erg naar uitkeek!

een bewoner of van de bewoners die ergens
in het Rozenprieel op nummer 8 wonen.

Ik was dan ook enigszins teleurToen ik destijds op zoek ging, had ik een paar eisen en die

gesteld toen ik zag dat hij een

werden op dit adres allemaal verwezenlijkt. Ik heb een motor,

koortslip had, ha! Ha! Dat werd in
ieder geval niet zoenen!Ó

Deze keer de bewoners van

Klaverstraat nummer 8:
Roelof Kuipers (34) en Lotte Kips (29)

eigen achterom, een tuintje en een schuur. Ik vond dit meteen
een prima starterswoning. Laat ik het zo zeggen: ik zag met-

Roelof en Lotte, ik kan ze het

een dat het potentie had als ik het eenmaal had opgeknapt.Ó

beste beschrijven als heldere, intelligente mensen, stabiel en zeer

De huiskamer met grote eettafel aan de straatzijde loopt door

communicatief. Steeds benieuw-

in een open keuken (die iets hoger ligt) met leuke eetbar en

der word ik naar hun achtergrond.

openslaande deuren naar een behoorlijke patio (met een open

Spontaan vraag ik Roelof wat

haard!) en natuurlijk de schuur waar zijn zoektocht mee be-

zijn v ader ei genlijk d oet o f d eed.

Het is een klein arbeidershuisje. Op het naambordje lees

gon. EnÉo

Het wordt even stil. Ik vrees dat

ik Ò
A aaaaan de Veen en Roelof KuipersÓ
. H et lijkt me een

van dit jaar bij Roelof is ingetrokken.

pn

van de barkrukken zit Lotte die sinds maart
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

ik te impertinent ben geweest. Maar des te verrassender is

vreemde voornaam: Ò
A aaaaanÓ
m aar kan me ook niet voor-

het antwoord, enigszins verlegen zegt hij dat hij de zoon is

stellen dat het een typefout is.Vandaar mijn eerste vraag als

Lotte heeft nog een eigen huis in Utrecht. Af en toe slaapt ze

Lotte: Ò
V ia de dating-site Ô
e-matchingÕ
. Hij was mijn twee-

van Harm KuipersÉw

Roelof open doet: wie is Aaaaan de Veen? Roelof: Ò
T oen ik dit

daar nog omdat ze daar haar werk heeft (ze is taalkundige

de date.

Zijn vader is inmiddels professor doctor in de bewegings-

huis in 2007 kocht was ik nog vrijgezel. Vrienden hebben me

en werkt sinds vier maanden als beleidsmedewerker voor de

geholpen alles op te knappen, ik heb voor pakweg 20.000 euro

Universiteit van Utrecht) en haar grote hobby zich daar nog

vertimmerd. De moeder van n

afspeelt: buikdansen!

van mijn vrienden had moei-

ereldkampioen schaatsen in 1975!

wetenschappen geworden en is dus na het bestaan als top-

te om mijn naam te onthouden. Dus had ze een ezelsbrugge-

Wie heeft wie als eerste benaderd via de site?

sporter de universitaire wereld in gedoken.

Lotte: Ò
H ij! En zo moet het ook! Ken je het boek The Ru-

Had je vader niet stiekum gehoopt dat jij ook topsporter zou
worden?

tje: ze noemde me Ô
RoelofarendsveenÕ
. En vanaf dat moment

Roelof was - toen hij net op de Klaverstraat kwam wonen -

les? Dat is een oud boekje uit 1950 maar nog steeds zo

had ik in mijn vriendenkring een bijnaam: ik was Ô
Aaaaan de

budgetco rdinator op het hoofdkantoor van Renault (gelegen

actueel. Daarin heeft een moeder voor haar dochter opge-

VeenÕ
. Dus je begrijpt dat dat hele naamplaatje een grap van

vlakbij Aalsmeer op het bedrijvenpark Ò
S chiphol-RijkÓ
) . Maar

schreven hoe zij het beste een man kan krijgen en hoe ze

N ee, daar zijn we altijd heel realistisch in geweest. Het leÒ

hen was dat ik kreeg bij de inwijding van mijn huis!Ó

sinds een paar weken heeft hij, bij dezelfde werkgever, een

deze het beste kan behouden. Sommige tips zijn heel ge-

ven als topsporter is maar voor heel weinigen weggelegd.

andere baan. Hij is nu namelijk regio-manager After Sales -

dateerd, maar er staan een paar dingen inÉd

Nog afgezien van je talent, moet je ook de discipline kun-

zijn gebied ligt grofweg tussen Maastricht en Den Bosch.

heilig in. En van Ô
de regelsÕis dus dat je de man het eerste

nen opbrengen, je moet een partner hebben die er honderd

contact moet laten leggen. Een andere belangrijke regel is

procent achter staat. Ik hou erg van schaatsen, maar niet

dat je niet thuis smachtend naast de telefoon moet gaan

meer dan recreatief! Ik vond stappen met mijn vrienden

zitten. Je moet een houding aannemen, van: ik heb het heel

ook leuk! Mijn moeder heeft hem altijd door dik en dun

Het is het eerste koophuis van Roelof. Hiervoor woonde hij in
een huurappartement tegenover De Koepel. Ò
E erlijk gezegd
wist ik heel weinig over De Roos. Ik ben geboren en getogen

Dat worden dus veel kilometers rijden in de nabije toekomst?

in Zuid-Limburg, het grootste gedeelte van mijn jeugd heb

aar geloof ik

ik in Meerssen gewoond. Maar na mijn MEAO in Maastricht

I k verwacht zoÕ
Ò
n 45.000 kilometer per jaar. Maar gelukkig

druk, genoeg te doen, ik ben amper met je bezig!Ó
R oelof

gesteund wat ze ook kon omdat ze elkaar hadden leren

ben ik op zoek gegaan naar de meest praktijkgerichte vervolg-

kan ik n

lacht: Ò
J a, zeg maar Ô
hard to get!Õ
Ó
L otte: Ò
N iets is zoÕ
n

kennen in de kernploeg schaatsenÉÒ
L

afknapper voor mannen dan een vrouw die afhankelijk op

heeft ook op heel hoog niveau geschaatst!Ó
Roelof: Ò
J a, ze begreep zijn passie.Ó

dag in de week thuis werken en ik doe mijn eigen

opleiding en dat bleek toen w e praten over 1997 d e Small

otte: Ò
J ouw moeder

Business School in Haarlem te zijn (HEAO). Dat heeft mij dus

gaan maken. Maar natuurlijk zitten we nu allebei in een fase

de bank op hem zit te wachten. Ik geloof dat het veel aan-

naar Haarlem gebracht. In mijn vrije tijd werkte ik als taxi-

dat we ons weleens afvragen: blijven we in Haarlem wonen

trekkelijker is voor een man als je zelfstandig bent.Ó

chauffeur bij 0-Tax, dus op die manier leerde ik wel de straten

of gaan we naar Utrecht? Aan de andere kant, ik zie deze pro-

Het uur vloog voorbij. Ik kan alleen maar van harte zeg-

van Haarlem te vinden, maar dat is nog iets anders dan er-

motie als een tussenfase, ik ben ambitieus en wil graag verder

gen: Roelof en Lotte blijf maar gewoon lekker in de Roos

gens te komen wonen.

groeien, ik hoop over een paar jaar manager te worden en het

wonen!

is maar de vraag waar ik dan terecht kom. En ding weten we

H aar foto! We hebben heel snel afgesproken, v——r een
Ò

Het charmante van de Roos vind ik dat het een echte volks-

zeker: we vinden Haarlem een heerlijke stad. De tijd zal het

kroeg in de binnenstad van Utrecht. Het klikte meteen.

wijk is. Ik kan daar wel om lachen. Een paar straten verderop

leren, we gaan het gewoon de komende maanden bekijken.

Het was zo relaxed. Lotte: Ò
T ot onze tweede date duurde
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Interview en foto: Hanneke van Laar

Winkeltjes in de Roos

door Marjolein Loppies

In 2010 verscheen mijn boek over oude winkelpanden in de wijk, «Parels in het Rozenprieel«. Voor mijn onderzoek naar de historie
achter de winkels, heb ik voornamelijk de archieven van de Kamer van Koophandel gepleegd. Helaas is niet alles terug te vinden,
soms omdat de winkelspanden gehuurd werden en de eigenaar op een ander adres stond ingeschreven, soms omdat de winkel in
soms, geheel onverwacht, toch nog wat parels bovendrijven.

afweergeschut van de Duitsers. Een grappige anekdote is dat mijn oma enkele jaren later hertrouwde (1948), ditmaal opnieuw met
een winkelier in de Roos. Hij (Sjoerd Bouma) heeft jarenlang de «Sta in de weg« midden op de Rustenburgerlaan gehad totdat de
gemeente hem eindelijk uit het pand kreeg en ze het gebouw konden slopen.Ó
M ijn opa, Wim, was zijn tijd best ver vooruit. Waar de
meeste etalages in die tijd gewoon wat willekeurig gestalde waren lieten zien, zorgde mijn opa ervoor dat het een waar kunststuk
was. En niet alleen dat, hij zorgde dat de etalage iedere drie-vier weken veranderde want hij merkte dat de etalage een positieve invloed had op de verkoop van de uitgestalde producten. Hij werd er alom voor geprezenÉen

geimiteerd. Ó
D e winkel van Michiel«s

opa zat op de Kamperstraat 20-22.

Speciale feestdagenaanbieding voor de wijkbewoners:
«Parels in het Rozenprieel« is verkrijgbaar voor slechts 15 euro (normale winkelprijs 25 euro). Wilt u een of meerdere exemplaren
bestellen, belt u dan met 06-28883551 of stuur een e-mail aan marjolein@loppies.nl De boeken zijn af te halen op Linschoten-

(links) Jan Schols en (rechts) Theo Kensen (2010)

straat 8 RD tegen contante betaling.

Op de Kamperstraat 20-22, precies aan het begin/kruising met de Linschotenstraat, bevinden zich twee voormalige winkelpanden.
De laatste onderneming die er gehuisvest was, is het voormalig loodgietersbedrijf «Schols en Kensen«. Dat de panden er vroeger an-

Aad van Ake overleden

ders uit hebben gezien, was al wel bekend maar fotomateriaal was er tot op heden niet. In mijn boek heb ik aandacht besteed aan de
panden en de ondernemingen die erin gezeten hebben. Van horen zeggen wist ik dat mijn lijst niet compleet was maar door gebrek

door Joost Mulder

Op 24 september jongst

aan bronnen moest ik de zoektocht staken en het onderzoek laten voor wat het was.

leden is Aad van Ake na

wijn tevoorschijn te toveren. Want toveren kon hij en een

Door een toevallige samenloop van omstandigheden ben ik met Michiel Hogenboom in contact gekomen. Michiel is kunstenaar en

een kort ziekbed over

wijnliefhebber was hij ook. Rode, uiteraard, perfect pas-

heeft zijn atelier in de Greiner. Hij werkt daar momen-

leden. Begin jaren Õ70

send bij zijn politieke ori‘n tatie.

teel aan enkele metershoge doeken die uiteindelijk

was Aad als lid van de

Toen Aad van Ake in dienst trad bij de gemeente Haarlem

bestemd zijn voor het Antoni van Leeuwenhoek Zie-

Alternatieve Architecten

werd zijn overstap naar wat ooit het vijandelijke kamp

kenhuis in Amsterdam. Zijn opa had ooit een winkeltje

Studio (AAS) een van de

was hem niet door iedereen in dank afgenomen. Maar

in de RoosÉ

strijders voor het behoud
van het Rozenprieel. Het

was, maar dan dichter bij de bron. Hij werd iemand die als

Michiel, Ò
M ijn opa, Wim Hogenboom (1899 - 1935),

voortbestaan van onze

weinig anderen de weg wist te vinden naar onvermoede

begon zijn eerste kruidernierswinkel in Bussum in zijn

eigenzinnige buurt heb

potjes met geld voor stadsvernieuwing en herstel. De re-

twintiger jaren. In tien jaar tijd opende hij verschillende

ben wij voor een deel aan

sultaten van zijn onvermoeibare werk voor Haarlem en de

winkels in Haarlem, waaronder een kruidenierszaak

hem te danken.

Haarlemmers zullen nog lang zichtbaar blijven.

op de Planetenlaan in Haarlem Noord. De winkel in

Op 30 september werd Aad van Ake in de Philharmonie

De Roos is volgens mij begin jaren dertig geopend (±

Aad van Ake kon met smaak vertellen over de roerige

temidden van een zee van bloemen door een grote groep

1932) want ik heb nog een foto waar mijn vader (1926)

periode waarin hij met zijn medestanders op ongekend

familieleden, vrienden en bekenden uitgeleide gedaan

als klein jongetje op staat (zie foto hiernaast). Hij is ge-

creatieve wijze, met als hoogtepunt het uitroepen van de

en voorafgaand aan de begrafenis in besloten kring op

storven in 1935. Vanwege zijn kostbare ziekbed werden

Republiek Rozenprieel, de strijd aanbond met de gemeente

indrukwekkende wijze herdacht door onder meer zijn

alle winkels verkocht behalve de Goudsche Waag. Mijn

Haarlem en actie voerde tegen de sloopplannen. Dat gre-

broer en zijn weduwe. Dat Aad kort voor zijn pensionering

oma Nel van Veen dreef daarna de winkel tot net na de

tige vertellen deed hij ook als deelnemer aan een van de

stond maakt zijn heengaan extra wrang. Zijn naam, zijn

oorlog. Mijn vader vertelde weleens dat hij met mijn

eerste edities van de buurtwandeling door de Roos.

daden en niet te vergeten het beeld van Aad in regenjas op

oma in de dakgoot zat tijdens WO II en dat je dan in
de verte de Engels bommenwerpers kon zien en het

jaren dertig. V.l.n.r. onbekend, MichielÕ
s vader, Wim en Nel Hogenboom.
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Groeten uit de Roos!

Activiteiten in de buurt

Verhalen achter de gevels

Open dag Kunstuitleen Meesterwerken.
jes en er konden kaarten gemaakt worden. Daarnaast was er ook
een fotosafari georganiseerd die door de Rozenprieel voerde. De
bezoekers waren erg enthousiast en de kunstuitleen vond het zeker voor herhaling vatbaar. U bent dan weer van harte welkom.

Door Joost Mulder en Ellen Verheul
U vindt de mooiste meesterwerken bij Kunstuitleen Meesterwerken. Bent u op zoek naar nieuwe Haarlemse Meesters? Aan
de kleine Houtweg staat een bonte verzameling van beelden,
schilderijen en tekeningen van ruim 200 kunstenaars. De kunstenaars van Meesterwerken komen allemaal uit de omgeving van
Haarlem en krijgen bij Meesterwerken de kans om hun kunst
met de wereld te delen. Deze kunstenaars hebben contact (gehad) met de GGZ en worden bij Meesterwerken ondersteund om
Op 6 oktober j.l. hield de Kunstuitleen Meesterwerken op de

hun talenten zoveel mogelijk tot uiting te laten komen.

Kleine Houtweg een open dag. Buurtbewoners konden kennismaken met dit project van Roads. Ongeveer 50 buurtbewoners

Kunstuitleen Meesterwerken vindt u op de Kleine Houtweg 13,

en andere ge•nteresseerden kwamen langs om te zien wat de

in Haarlem, www.roadsmeesterwerk.nl (binnenkort online)

kunstuitleen allemaal te bieden heeft. Er waren hapjes en drank-

Job Cohen in de Hannie Schaftschool
Op vrijdag 25 november bracht Job
Cohen een bezoek aan de Hannie
Schaftschool. De Haarlemse PvdA
fractie wilde Cohen de school laten
zien als positief voorbeeld van wat
je kunt doen in een aandachtswijk.
Directeur Anita Snoek en Linda
Blankhorst van Op Stoom lieten Cohen met gepaste trots de school zien.
De kinderen reageerden heel rustig op
het hoge bezoek. Wel vroeg een meisje
uit groep 7/8 aan Cohen: Ò
B ent u belangrijk?Ó
.Ò
N

ou, belangrijk, wat denk

jij?Ó
, v roeg Cohen toen. Ò
I k denk het
wel, want u bent toch de leider van de
VVD!Ó
N a de rondleiding stelde een
van de ouders zich aan Cohen voor:
I k ben moeder en lid van de MRÓ
Ò
.
I k ben vader, maar tot lid van de
Ò
MR heb ik het nooit geschoptÓ
, r eageerde Cohen. Anita Snoek,

inspiratie een school kunt laten groeien. Dat dit ook in Den Haag
doordringt is prachtig.Ó

hoe inspirerend onderwijs kan zijn. Hoe je met enthousiasme en
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Kinderen uit het Rozenprieel vieren Halloween in FlintyÕs
Het was een heel groot, griezelig feest in FlintyÕs. De kinderen
hadden zich allemaal mooi uitgedost voor het feest en de een was
nog griezeliger dan de ander. Dat ze hun best hadden gedaan was
goed te zien.
Ook FlintyÕs was helemaal voorbereid op de komst van de kinderen. Er hingen grote, enge spinnen, skeletten en andere enge
dingen. Het zag er spannend uit. Eerst kregen de kinderen een
griezelmaaltijd. Nadat ze hun buikjes lekker vol hadden kunnen
eten kwam de horrorstoelendans. Dit op spookachtige muziek van
Michel Jackson.
Maar als klapper op de vuurpijl was er op het laatst een danswedstrijd. Diegene die het engst kon dansen wint een prijs. Natuurlijk
ging iedereen zÕn best doen want een ieder wilde wel winnen. Er
De jury, bestaande uit drie mensen, vond het heel lastig om de bes-

Nieuws uit de Tulp

te eruit te kiezen. Maar er was wel

Vooraankondiging

n kind die het beste danste.

De winnares is het meisje rechts op de foto.

Woensdag 4 januari is er voor buurtbewoners
vanaf 65 jaar een voorlichtingsbijeenkomst over
inbraakpreventie, de babbeltruc en over een
weerbaarheidstraining voor ouderen.
Van 10:30-13:00 uur met lunch!
In buurtcentrum De Tulp.

Wijkmarkt

Voor meer info en
(gratis) aanmelding:
tel: 023-5324261

Op zaterdag 17 september vond in het
Rozenprieel de Wijkmarkt plaats op het
Voortingplantsoen (De Tulp) en het

van 9:00-12:00
iedere werkdag.

Voorhelmplein (School van Greiner).
Welzijnsorganisatie Haarlem Effect
(o.a. Buurtcentrum de Tulp) was door de
gemeente Haarlem en Ymere gevraagd
om deze dag te organiseren. Centraal
stond de Wijkagenda voor de buurt (de
oude gebiedsvisie waar vanuit de buurt
niet onverdeeld positief op was gereageerd) die op een interactieve en laag-

Programma buurthuis

drempelige manier aan de wijkbewoners
gepresenteerd moest worden. Met vooral
de boodschap dat er veel heel veel goede

Op 17 december kunnen er weer kerststukjes gemaakt

en positieve initiatieven in de buurt zijn

worden onder leiding van Ciska

en dat er veel gebeurt. Bij uitstek dus
De eerste week van de kerstvakantie is het buurthuis

een gelegenheid voor vele organisaties en instellingen in de buurt om zich te presenteren. Dit gebeurde

de wijkagenda voor de buurt. Actieve buurtbewoners waren uit-

open voor kinderen en tieners.

ook, ondanks de slechte weersvoorspellingen. Er waren in totaal 25

genodigd om zich te presenteren, waaronder het Geheim Groene

Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december

deelnemende organisaties en instellingen vari‘ rend van de gemeente

Genootschap en de Kunst & Cultuur werkgroep. Beide stands werden

zijn we open voor kinderen en op woensdag en vrijdag

Haarlem, Ymere, Haarlem Effect/ De Tulp, Zorgcentrum de Roos, de

zeer druk bezocht! De markt werd verder aangekleed met sportclinics,

ook voor tieners.

politie, GGGD, de scholen, peuterspeelzalen en naschoolse opvang,

lekkere hapjes en drankjes, kinderactiviteiten, muziek, straattheater en

bedrijfjes, de wijkraad tot diverse sportaanbieders uit de buurt. Ook

gratis ijs. Ondanks het regenachtige weer een zeer geslaagde dag en

waren er enkele kramen waar informatie en uitleg werd gegeven over

een goede weergave van al het potentieel in het Rozenprieel.

De 2de week van de vakantie is het buurthuis gesloten.

(advertenties)

De Wijkagent

Open Eettafel en Soep op zondag

Fysiotherapie Rustenburgerlaan

Sinds 1975 ben ik werkzaam bij de politie, wat
is die tijd omgevlogen en wat is er veel veranderd in die jaren. Bij de politie werden in 1983

Fysiotherapeuten: Ton

de eerste wijkteams gerealiseerd, waar in het

de Nijs en Joke van der Peet

begin nogal vreemd tegenaan gekeken werd,
door zowel wijkbewoners als politieambtenaren. Dagrapporten werden met behulp van een
typemachine geproduceerd. Met de komst van
de eerste computer werd alles anders. Tenaamstellingen van kentekens
konden online worden opgevraagd. Dat was echt een verbetering,
want dit moest voor die tijd schriftelijk gebeuren of bij hoge uitzondering telefonisch. Met de komst van internet raakte de wereld digitaal in
een stroomversnelling en ging de politie hier ook gebruik van maken,
met het doel de afstand naar de politie te verkleinen.
Op de website www.politie.nl/Kennemerland, is informatie te vinden
over allerlei zaken. Enkele bijzondere onderwerpen zijn:
De babbeltruc

Rustenburgerlaan 49
2012 AL Haarlem
Tel: 023-5313962
Email: fysiorustenburgerlaan@planet.nl

Ter Plaatse
Buurtbemiddeling
De vakantieservice
De voetstappenactie

Heeft u op donderdag en zondag geen zin om zelf te koken? Kom
dan lekker mee-eten. Buiten het feit om dat u een heerlijke maal-

Inmiddels is elke politieambtenaar telefonisch mobiel bereikbaar en

tijd of kop soep krijgt, is het ook erg gezellig.

kunnen met dat mobieltje allerlei zaken worden afgehandeld. Van
het lezen van de mailberichten, het rechtstreeks overleggen met de

Voor de Open Eettafel kunt u zich elke donderdagochtend
aanmelden tussen 09.00-11.00 uur.

Twitter

En als u soep wilt komen eten kunt u op zondag gewoon om 17.00

Sinds januari 2011 is de politie Kennemerland gestart met wijkagenten

uur aanschuiven in de Tulp.

te laten twitteren. Het ging om een pilot van 13 twitterende wijkagenten.
De kosten voor de soep zijn Û 1.00 per keer en voor de Open Eettafel is dat dit jaar nog Û 4.50 en vanaf januari Û 5.00.
De wijkagenten willen met hun account followers uit de wijk waarin zij
werkzaam zijn genereren zodat er ook in de digitale wereld bekend is

Tot ziens op beide eetgelegenheden!

dat elke straat en wijk een wijkagent heeft.
Het gebruik van Twitter heeft als doel om zichtbaar te zijn voor de bewoners, om beter inzicht te geven in de werkzaamheden van de politie
en om de drempel tussen bewoners en de politie te verlagen waardoor er
meer contact is over en weer. (bron: website Politie Kennemerland)
Het is dus mogelijk om via Twitter mij als wijkagent te volgen,
(@wijkaghaa4) maar als u mij persoonlijk wilt spreken kan dat
natuurlijk ook. Daarvoor kunt u het nummer van de politie bellen,
0900-8844 of via Buurthuis de Tulp (023) 542 28 62 een afspraak
maken.
Flip Prigge, Wijkagent Rozenprieel/Den Hout (@wijkaghaa4)

15

nummer 29 - december 2011

KunstenaarsÊ
inÊ
deÊ
Roos

Renate Schwarz
Diep verscholen tussen metershoge bamboe en eeuwenoude bomen ligt nietsvermoedend het atelier van Renate
Schwarz aan de Kampersingel. Renate is beeldend kunstenares en fotografe.
Veel van haar tijd besteedt Renate aan reizen, oa naar Nepal en India. In deze landen werkt ze met o.a. kunstenaars
op lokatie. Een van haar huidige projecten in Nepal is het
bedrukken en borduren van tafelkleden door plaatselijke
kunstenaars met symbolen en oude traditionele motieven
van de streek. Deze Ô
tafelkledenÕzijn oa ook hier in Nederland te koop.
Mocht u interesse hebben in een van deze prachtige kleden
dan kunt u contact opnemen met renate56@gmail.com

door Frans van Heiningen

