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Redactioneel
Het wijkcontract is in volle gang.

nodig. De nieuwe eigenaar Ymere

van de bewonersavond van eind

Tijdens de buurtwandeling op 16 mei

In dit nummer vindt u een verslag

herstelt het pand nu in oude luister.

februari, waar de werkgroepen hun

wordt de school bezocht.

voortgang presenteerden. Op 16 en
17 mei organiseren verschillende

Voor dit nummer interviewde

Reserveer deze dagen vast in uw

van Zijthoff en Anke Brinkman

werkgroepen een serie activiteiten.

Joost Mulder projectleidster Hester

agenda! Dit wordt een bruisend weekend, met een grote

maakte een prachtige serie foto’s van de verbouwing. En

vergeten de rommelmarkt op het Voortingsplantsoen.

de Nostalgiepagina van Frans van Heiningen. En herkent

schoonmaak, een groenactie en een buurtwandeling, en niet te

In volle gang is ook de renovatie van de Greiner aan de

Voorhelmstraat. Deze Rooskleurig staat helemaal in het

we hebben natuurlijk oude foto’s van de Greinerschool op
u het raampje op de voorpagina, van de hand van Richard
Tolmeyer?

teken van dit monument, de Haarlemse Huishoud- en

Vergeet ook niet te kijken naar het Haarlems kwartier op

het pand beschikbaar als atelier voor 40-50 kunstenaars.

serie Van geen wijken weten. Veel leesplezier!

Industrieschool. In 1995 sloot de school en stelde de gemeente
Langdurig achterstallig onderhoud maakte de renovatie hard

Haarlem 105! Vanaf eind maart schittert het Rozenprieel in de

			

nummer 23 - april 2009

de redactie



Uitnodiging aan alle bewoners van het Rozenprieel

Grote Voorjaarsactie zaterdag 16 en zondag 17 mei
Maak de wijk schoner en mooier
Nadat gemeenteambtenaren van Koningstein eind vorig jaar het

Buurtwandeling Midden in de Roos, mei 2003

goede voorbeeld hebben gegeven met de geslaagde veegactie waarna
de buurt er weer een stuk schoner uitzag is het nu de beurt aan de

bewoners zelf om er iets moois van te maken. Het programma van deze
voorjaarsactie ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Eind april wordt al door de gemeente begonnen om de buurt

hondenpoepvrij te maken met een speciale machine en gaat men
optreden tegen bewoners die de poep van hun hond niet willen
opruimen.

Zaterdag 16 mei
11.00 uur Schoonmaak actie

Feestelijke start op het Voortingplantsoen bij het Buurtcentrum

13.00-17.00 uur Rondje Roos: Buurtwandeling

de bewoners wordt gevraagd even naar buiten te komen en

informatieve buurtwandeling waarin u kennismaakt met de

de Tulp. Vervolgens trekt er een veegploeg door de buurt. Aan

een keer hun eigen stoepje te vegen of even te helpen samen de
pleintjes onderhanden te nemen.

De werkgroep kunst en cultuur organiseert een leuke en

geschiedenis van de buurt en de mensen die er wonen, en

op plekken binnenkomt waar u anders nooit zou komen. De
wandeling duurt drie uur. U kunt zich voor deze wandeling

12.00 uur Groen/opfleuractie

Het Geheime Groene Roos Gezelschap richt een kraam in waar

u voorbeelden kunt krijgen over het zelf aanleggen geveltuinen
en gevelgroen en zij deelt zakjes zaad en planten uit aan

mensen die van plan zijn om een geveltuintje of een bloembak

te maken. Vervolgens vinden her en der geheime groenacties in
de buurt plaats. Daarbij wordt bewoners gevraagd een stukje

nieuw aangelegd groen (bijvoorbeeld boomkrans of bloembak)
te adopteren en deze blijvend te onderhouden.

van te voren opgeven bij

Gonda Koster: info@gondakoster.nl, tel. 06 10174401 of bij
Joost Mulder: Joost.Mulder@inter.nl.net, tel. 5317544

14.00 – 17.00 uur

Diverse activiteiten in de buurt en op het Voortingplantsoen

Zondag 17 mei
10.00-16.00 uur Rommel- en Planten-markt

Buurtcentrum de Tulp organiseert een grote Rommel- en plantenmarkt
met diverse activiteiten. Er zal live muziek zijn met optredens van

een zanger uit de buurt. Ook hier kunt u tegen inlevering van een bon

een gratis plant afhalen voor privé-gebruik en krijgt u op vertoon van
dezelfde bon ook korting als u meerdere planten wilt kopen.

Voor deze grote voorjaarsactie komt een speciale huis aan huis flyer

met een bon. Deze krijgt u ongeveer een week voor het weekend van
16 en 17 mei in de bus.
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Nieuws... van het wijkcontract

door Melle Koning

25 Feb 2009 - De Tulp zat stampvol met bewoners. Iedereen was benieuwd wat de zes verschillende werkgroepen van
het wijkcontract allemaal gedaan hebben en wat ze nog gaan doen. Een verslagje van de presentaties.
liggend terrein naast het Palmplein. Het blijkt dat niet de gemeente
of Ymere, maar de eigenaars van de toekomstige appartementen

zelf verantwoordelijk zijn voor de start van de bouw. Het Palmplein
kan pas worden aangepakt als die bebouwing klaar is.

Kunst en cultuur

Wijkbewoners Floris Mulder en Joost Mulder vertelden over de
plannen. Rode draad voor de werkgroep vormen de verhalen
in de wijk. Door de verhalen van de wijk te verzamelen en in

verschillende vormen te gieten (beeldende kunst, theater, festival,

etcetera) kan iedereen ze leren kennen en ontstaan er mogelijkheden
tot ontmoeting. Als eerste wordt de wijkwandeling nieuw leven
ingeblazen. De eerste is op 16 mei. Geef uw verhalen door en

Schoon en Heel

Lex Wijnbeek (gemeente Haarlem) vertelde onder andere over

leer de buurt kennen! Deze presentatie maakte bij verschillende

wijkbewoners al verhalen los. Ideeën kunnen naar de werkgroep.

de 12 extra afvalbakken die geplaatst zijn en dat er gecontroleerd

Verkeer en Parkeren

georganiseerd in de wijk. Uit de zaal kwamen opmerkingen over

laatste stand van zaken. Uit de zaal kwamen vragen over mensen

wordt op hondenpoep. Op 16 mei wordt er een schoonmaakdag

het Hondenplan, onderdeel van het project Groen in de wijk. Het

is verstandig voor bewoners om deze opmerkingen nog eens bij de
groepen Schoon en heel en GGRG te melden!

Groen in de wijk

Buurtbewoners Annette Kroes gaf een presentatie inclusief foto’s
van het Geheime Groene Roos Genootschap. Ze verklapte het

geheim van de kerstversiering die plotseling overal in de wijk
opdook. Voor de toekomst denkt het GGRG aan stoepgroen,

Hans Vriend vertelde namens trekker Bart van de Hulsbeek de

die van ver komen en in onze wijk parkeren als ze het centrum

in gaan. Hans Vriend gaf aan dat een oplossing zou kunnen zijn
om voor de gehele wijk parkeervignetten in te voeren omdat er

sommige straten zijn waar dit nog niet het geval is. Een bewoonster
opperde om het parkeerterrein van Koningstein op zaterdag open
te stellen voor winkelend publiek. Ook kwamen vragen over het

plaatsen van drempels. Andere bewoners gaven aan dat drempels
ook lastig kunnen zijn in verband met trillingen in huis.

boomringen, drijvende tuinen. Mensen die een stukje groen willen

Een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen is ook te

de werkgroep opgeven. Meer info op de website (www.ggrg.nl).

stadsdeel-zuid/wijkcontract-rozenprieel.

beheren of anderen (ouderen) daarbij willen helpen: u kunt zich bij

vinden op de site van de gemeente: www.haarlem.nl/mijn-wijk/

Onveilige plekken

Hans Vriend (gemeente Haarlem) vertelde namens trekker Anke
Kortenray dat ondermeer is gezorgd voor het ontbrekende stuk

hek op het Voortingsplantsoen. Ook is de buurt gecontroleerd op

verlichting. Uit de zaal kwam de vraag of dat er poorten afgesloten
kunnen worden voor de veiligheid. Hans gaf aan dat iedereen zich
nog kan aanmelden voor de werkgroep. Zie voor contactgegevens
de site van de gemeente.

Aanpak Palmplein, Voorhelmplein
en tuin van Jonker

Chantal Verburg van Ymere vertelde over de werkgroep die

verschillende ideeën aan het inventariseren is om deze pleinen aan

te pakken. Ook hier kwamen uit de zaal vragen over het stuk braak
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De wijkagent
Soms....
Het werk als wijkagent is vaak leuk. Soms lig

ik dubbel van het lachen, maar soms is het ook
moeilijk en zelfs schrijnend of verdrietig. En

Want oplossingen die door de buren samen

in te wonen. Het maakt niet uit wat voor een

werken dan wanneer een ‘rechter’ (bijvoorbeeld

niet gestudeerd te hebben om dit te doen. Wij

bedacht worden blijken in de praktijk beter te
een politieagent of iemand van de woning-

corporatie) iets heeft bedacht. Je hoeft niet de
beste vrienden te worden. Meestal zijn beide

achtergrond deze persoon heeft en je hoeft ook
zoeken trouwens nog betrokken mensen
die bemiddelaar willen worden!

normaal naast elkaar kunnen leven.

In hoeverre hebben bemiddelaars
geheimhoudingsplicht?

al hun agressie op mij willen botvieren. Alles

Waar wordt dat nog meer gedaan?

de bemiddelaars valt onder

is leuk in de Roos! Maar soms... soms dan

in verschillende gemeenten uitgevoerd. In

gevaarlijk, hoor ik vaak, is het niet gevaarlijk
om agent te zijn? Het antwoord is ja, soms is
het inderdaad gevaarlijk. Zeker als mensen

bij elkaar is het afwisselend en uitdagend. Het
weet ik het ook niet meer. Ik begin een beetje
te zuchten als ik voor de zoveelste keer een

bericht krijg over een conflict tussen de buren.
Over bomen, beesten, schuttingen, huisvuil,

partijen al tevreden wanneer ze weer enigszins

Buurtbemiddeling wordt in heel Nederland
onze directe omgeving is dat in Haarlem,
Heemstede, Haarlemmermeer, Velsen en
Amstelveen.

oplossing voor dit soort problemen!! Mij

Waarom zou ik, als bewoner van
de Rozenprieel, meewerken aan
buurtbemiddeling? Ik los mijn eigen
problemen wel op.

“bemiddelen”. Het nadeel van bemiddelen

tegen elkaar gezegd wordt en er geen verandering

lawaai en ga zo maar door. Waarom moet ik
daar nou weer van zuchten zult u denken.

Dat is erg eenvoudig. Ik heb namelijk geen
wordt verteld dat ik in dit soort zaken moet
voor mij is, dat het enorm veel tijd kost. En
die heb ik niet! Ik hoor jullie denken:”Ga
boeven vangen!”

Een tijdje geleden was ik met een collega-

wijkagent in gesprek. Trots vertelde hij me

dat hij een probleem in zijn wijk had weten op
te lossen door deze mensen te verwijzen naar
buurtbemiddeling. Buurt-be-mid-de-ling???

dat ik best een beetje koppig kan zijn, heb ik
haar wat vragen gesteld:

langere tijd heftige emoties ontstaan. Men is

bijvoorbeeld ontzettend boos of verdrietig. Dan
valt het niet mee om met elkaar in gesprek te
gaan om oplossingen te zoeken. Doordat de

bemiddelaars neutraal zijn weten ze soms mensen
aan de praat te krijgen die al jaren alleen maar
tegen elkaar gescholden hebben.

Alles wat met elkaar besproken wordt, wordt

voor de betrokken mensen. Dus de buurt hoeft
daar niets van te merken.

Wat is buurtbemiddeling?

Is dat niet heel erg duur, wie betaalt
dat allemaal?

vrijwilligers om samen met de buren tot een

gemeente en woningcorporaties. Voor alle

Bij buurtbemiddeling helpen getrainde

leefbare situatie te komen als buren om wat

voor reden dan ook ruzie met elkaar hebben.

verloopt. Alleen als mensen dit goedkeuren
of zelf willen doen, kan de wijkagent of de

contactpersoon bij de woningcorporatie op de
hoogte worden gebracht van het resultaat van
de gesprekken (zonder details!).

contactpersoon. Ik ben te bereiken op: 023

niet naar buiten gebracht en is alleen bedoeld

Heinen. En omdat jullie inmiddels wel weten

de gaten te houden dat het proces goed

in de situatie komt, kan het zijn dat er na een

bezig houdt met buurtbemiddeling heet Mary

vanaf wist. De mevrouw die zich dagelijks

is op de hoogte van de gesprekken om in

Soms ervaren buren last van elkaar. Als dat dan

mij, hij wist iemand die daar nog veel meer

wat meer over vertellen! Nee, zei hij tegen

geheimhoudingsplicht. Alleen de coördinator

Wie werken er allemaal aan mee,
kortom: bij wie kan ik terecht?

Stel dat ik mij aanmeld voor
buurtbemiddeling, krijg ik dan geen
problemen in de buurt?

Hoe gaat dat??? Hmmm. Daar moest hij mij

Alles wat besproken wordt met

Buurtbemiddeling wordt betaald door de

mensen die buurtbemiddeling inschakelen is

Voor Haarlem en Heemstede ben ik

– 569 88 83 op maandag en donderdag de
gehele dag en dinsdags tot 14.30 uur. Op

andere tijdstippen krijg je mijn collega Wim
aan de lijn of kun je een bericht inspreken
waarna ik contact opneem. Voor meer

informatie kun je de website bekijken:
buurtbemiddeling.meerwaarde.nl (zonder
www ervoor typen!)

In zoverre de vragen over buurt-bemiddeling.
Gaan “we” er wat aan hebben? Gaan “we” er
uit komen met elkaar? Ik ben erg benieuwd.
Ik ben vooral ook benieuwd of er tussen

de wijkbewoners soms een nieuwbakken

bemiddelaar zal opstaan? Buurtbemiddeling.
Het proberen waard?

Vriendelijke groeten van

Natascha Stui, wijkagent.

dit gratis.

Spreekuur op dinsdag tussen 10-11 uur

ook niet voor de oplossing. Wat ze wél doen is

Wie is dat, zo’n bemiddelaar / toch
geen geitenwollensokken-figuur?

Wilt u aangifte doen?

helpen samen tot een oplossing te komen.

willen inzetten voor een prettige buurt om

Buurtbemiddelaars kiezen nooit partij, gaan

ook niet uitzoeken wie er gelijk heeft en zorgen
heel goed luisteren naar beide partijen en hen



Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die zich
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in Buurthuis de Tulp.

Ook dan bent u welkom.

Nostalgie in
de Roos
door Frans van Heiningen

Huishoudschool de Greiner
Al ruim 100 jaar staat het in onze buurt als groot monumentaal pand: de
voormalige Huishoud- en industrieschool, oorspronkelijk ontworpen

door Hamersfeld en Roog architecten. Een school met 36 lokalen, keukens,
machinenaaikamers en een kinderbewaarplaats. De school was bestemd
voor jonge vrouwen om hen voor te bereiden op hun taken in het gezin.
Later konden ook oudere vrouwen een avondopleiding volgen. Per jaar
namen ongeveer 1000 vrouwen deel aan de opleiding.

Begin jaren 30 raakte het pand enigszins in verval en kreeg
architect Dick Greiner de opdracht voor een ingrijpende

verbouwing. Greiners idee was, zoveel mogelijk daglicht in

de ruimtes toe de laten. Hij moderniseerde de hele school en
ontwierp er een nieuw gedeelte bij.

In het ontwerp van Greiner vinden we invloeden terug uit
de jaren 30, zoals o.a. de Amsterdamse School, de kleuren
van Mondriaan zichtbaar in glas-in-lood motieven en

tegelstructuren. Door het gebruik van natuursteen in het

trappenhuis, betonnen overspanningen en aan de buitenzijde
gemetselde stenen viel het gebouw onder de noemer zakelijk

expressionisme. Door dit bijzondere ontwerp werd de school in 1999 aangewezen als Rijksmonument.

Nadat het gebouw niet meer als school werd gebruikt, is het in 1995 in gebruik genomen als atelierruimte voor kunstenaars.
Momenteel wordt het pand onder supervisie van Andre van Stigt
Achitectenbureau geheel gerenoveerd en in de oorspronkelijke
staat teruggebracht. Het ligt in de bedoeling dat onder leiding
van Hans Kuiper, de projectleider van Andre van Stigt,

rondleidingen voor buurtbewoners worden georganiseerd
tijdens de verbouwing.

Eind van dit jaar wordt het gebouw naar verwachting
opgeleverd.

foto’s: Architectenarchief Rotterdam en persoonlijk archief van Marja
de Jong (Marja de Jong links op de 2e foto)
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Huishoudschoolherinnering

Nu nog stoffig, straks een juweel:

de Greiner

door Joost Mulder

Wie het plein aan de Voorhelmstraat betreedt kan het met eigen ogen en oren
vaststellen: de verbouwing van de voormalige ‘Haarlemse Huishoud- en
Industrieschool’ door woningcorporatie Ymere is in volle gang. Het omvangrijke
restauratieproject van de Greiner wordt geleid door bouwkundige Hester ten Zijthoff
van Ymere, met wie we voor deze Rooskleurig een rondgang door het oude gebouw en
de door architect Dick Greiner ontworpen uitbreiding maakten.
Met de verplichte bouwhelm op het
hoofd lopen we het gebouw door.

Op de stenen vloeren en trappen ligt
underlayment en ook de leuningen,

Geboren en getogen Rozenprieelse Truus

met hun genadeloze anti-roetsj-

Niesing (1936) kan zich nog goed herinneren

uitsteeksels, zijn zorgvuldig ingepakt.

hoe de huishoudschool er in haar jeugd van

Op de vensterbanken, het glas in

binnen uitzag. ‘Ik zat op de Linschotenschool.

lood, de deuren, overal zitten stickers

Als je daar vanaf kwam was je nog te jong

met in felrode hoofdletters het woord

om te werken. Dan had je nog een zevende en

‘bewaren’. Hoewel we onderweg een

achtste jaar. Daar werd ik door mijn moeder

rondzwervende koevoet zien liggen

naartoe gestuurd..

is het echte breekwerk grotendeels
achter de rug.

’s Woensdagsmiddags ging je dan daarheen.
Wij zaten beneden. Daar stonden altijd van

Bij aanvang van het project bleek de

die grote gasfornuizen. Dat blinkende, dat

vond ik altijd zo mooi allemaal. We moesten

Gemeente Haarlem niet meer over de

strijkgoed meebrengen om te leren strijken en

oorspronkelijke bouwtekeningen te beschikken. Er zat weinig anders op dan opnieuw

poetsen. We leerden er ook groenten snijden,

van ‘de Vork’ gemaakt. Twee jaar geleden werden de plannen in opdracht van

ook koperen dingen en schoenen om te leren
maar koken deden we niet. En dan dachten
wij bij onszelf: “Dat nemen al die leraren

te gaan meten en tekenen. Architectenbureau J. van Stigt heeft de plannen in opdracht
Ymere verder uitgewerkt, bestekken geschreven en het aanbestedingsproces gestart.

en die leraressen mee naar huis, die hebben
straks lekker schoongemaakte groenten.”’

Vanuit zijn leunstoel heeft echtgenoot Han
nog een kleine aanvulling op het verhaal

van Truus: ‘Iedereen noemde die school de
Spinazieacademie.’

Geduldig wachtend op een nieuwe toekomst: meubilair in de directiekamer.
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‘Tot nog niet zo gek lang geleden hielden we ons bij Ymere

opgetreden. Tot wel 14 centimeter. Op die plek is een stalen

inmiddels hebben we in Amsterdam twee objecten verbouwd tot

hebben die kozijnen het gehouden. Volgens de glaszetter is alles

alleen bezig met woningen,’ vertelt Hester ten Zijthoff, ‘maar

multifunctionele gebouwen: de Edelsmedenschool in de wijk de
Baarsjes en de Timorschool in de Indische buurt. En daar komt
nu dus de Greiner bij.’

steunpaal helemaal krom komen te staan. Maar ook daar

nog volkomen haaks. Kijk, daar zit het nieuwe glas er al in.

Monumentenglas, dat uit verschillende lagen bestaat, met folie
ertussen.’

Meevallers

‘Een andere onverwachte meevaller was dat we de gele baksteen

Waar we aanvankelijk nogal tegenop zagen waren die stalen

verbazingwekkend. Maar ook nodig, want naast de talloze

ramen,’ zegt Hester terwijl ze behendig een balk los schopt en

de plaat hout opzij tilt waarmee een deuropening is afgeschot.

‘maar die bleken nog in perfecte staat te zijn. Wat wel tegenvalt,
en dat zie je daar bijvoorbeeld heel goed, is de betonrot. Dat
is echt niet niks. Op sommige plaatsen is ook verzakking

van de gemetselde geveldelen hebben kunnen vinden. Echt
scheuren dreigden op verschillende plekken hele stukken

gevel naar beneden te komen. Dat kan nu allemaal perfect

worden aangeheeld. Helemaal nu we van Monumenten zorg
toestemming hebben gekregen om de buitenkant te laten

reinigen. Hun enige voorwaarde was dat het op lage druk

Na jaren met gewapende kunstof folie te afgedekt
Door roestvorming uit elkaar gedrukt

metselwerk en betonrot, gezien vanaf een

te zijn geweest bieden de ronde ramen bovenin de
Greinerschool eindelijk weer uitzicht.

van de vele platte daken.

De overal in de Greinerschool zichtbare
HANDHAVEN-sticker.

Straks weer aan het oog onttrokken:

de verstevigingskruisen die zorgen voor een extra
stijve houten vloer.

Uitgebroken kasten vormen de schacht

voor de inpandige bouwlift en straks voor
de nieuwe personenlift.

Die moet wel héél moe zijn geweest… Afdruk van een
anoniem zitvlak in het nu nog overal aanwezige stof.
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gebeurt. Dat hebben we vorige week gehoord en daar zijn we
heel erg blij mee.’Van vrijwel elke ruimte waar we doorheen
lopen weet Hester de toekomstige gebruikers te noemen.

Beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, Scholen met Succes

een onderwijskundig adviesbureau, een kinderdagverblijf en een
naschoolse opvang. Voor velen van hen wordt het een terugkeer
naar een dierbaar geworden werkomgeving.

Buiten gekomen wijst Hester van Zijthoff naar een opvallend fris
ogend stukje metselwerk. ‘Dat is een proefstukje gevelreiniging.

De in 1935 opgeleverde uitbreiding van de huishoudschool is één

buitenruimten hebben we een landschapsarchitect ingehuurd,

onder meer voor de Amsterdamse bioscopen Alhambra en Kriterion,

Zie je hoe mooi het wordt? Voor de invulling van de

Natascha van der Ban. Als het blijft gaan zoals het nu gaat zijn
we in november klaar.’

van de talloze gebouwen die Dick Greiner ontwierp. Zo tekende hij
het Roothaanhuis en het lang geleden door brand verwoeste
Amsterdams Muzieklyceum.

Geen mislukte foto, maar de St. Bavo vanaf de steiger
De doorgebogen steunpaal op de plek

door het groene gaasdoek heen.

waar zetting een hoogteverschil van
14 centimeter heeft veroorzaakt.

Een blik op woonzorgcentrum De Roos (rechts) en Koning-

fotografie: Anke Brinkman

stein (links) door een van de fraaie glas-in-lood-ramen.

De karakteristieke 24 centimeter lange en 38 millimeter hoge steen bleek tot ieders verbazing nog leverbaar bij de Belgische, aan de rivier de Schelde
gelegen steenbakkerij VandeMoortel in Oudenaarde-Eune. Op de meest rechtse foto een stukje aangeheeld metselwerk.
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haar- en nagelstudio
HAIR 2 NAIL

Bent u slecht ter been? Iedere donderdag gratis haal- en brengservice

(FTMPUFOWBOBVHVTUVTUNTFQUFNCFS
0QFOJOHTUJKEFO
#BLLFSTUSBBU[XBSU
Bakkerstraat
2 zwart
Openingstijden
EJOTEBH  PQBGTQSBBL
;+)BBSMFN
2012
ZJ Haarlem
dinsdag		
9:00 tot 15:00
XPFOTEBH van
WBOUPU
UFM
tel: 023-5313131
woensdag
9:00 tot 17:00
EPOEFSEBH van
WBOUPU
donderdag
9:00 tot 21:00
WSJKEBH  van
WBOUPU
vrijdag		
9:00 tot 17:00
[BUFSEBH van
WBOUPU
zaterdag		 van 8:00 tot 13:00

Groothandel in gebruikte wagens
Wagenmakerstraat 2
Velserbroek
Tel. (023) 539 39 88

!
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Nijverheidsweg 29 t/m 33
Haarlem
Tel. (023) 542 39 06
vdpeijl@zonnet.nl • www.vdpeijl.nl

Chauffeurs gevraagd

Het Rozenprieel op TV

Voor een nieuw op te zetten project zijn wij op zoek naar

Eind maart start in het tv programma Haarlems kwartier

middag een groepje ouderen naar het Winkelcentrum

Deze maandelijkse rubriek belicht Haarlemse wijken met een

mensen die op vrijwillige basis 1x per maand op een

Schalkwijk willen rijden. Wij gaan met een klein busje op
pad vanuit Woon- en zorgcentrum de Roos.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met Mirjam
van Geens, Haarlem Effect, tel. 531 90 30.

op Haarlem 105 een nieuwe serie: Van geen wijken weten.
wijkcontract en hun actieve bewoners.

Voor de eerste aflevering is het Rozenprieel geselecteerd.
Annette Kroes, actief binnen het Geheime Groene Roos

Genootschap neemt de kijker mee tijdens een wandeling in haar
buurt. Ze laat zien wat haar opvalt en vertelt waarom ze de
Roos zo bijzonder vindt.

Niet missen dus: Van geen wijken weten.

Het laatste weekend van maart en het eerste

weekend van april kunt u de aflevering over

de Roos zien in het Haarlems kwartier, elk uur
op Haarlem 105 tv.

U kunt ook kijken op

www.haarlem105.nl.�

Het ‘Van geen wijken weten’-team:

Gonda Koster, René Snoeks en Jessica Dekker

Maak kans op kappersbonnen twv 50 Euro.
nummer 23 - april 2009
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Rozenprieels Groen zoekt adoptie-ouders
Het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG), ontstaan uit de

Ontwikkelen groen

die bereid zijn om zich actief in te zetten voor een Groen(er)

Het GGRG is dus hard bezig

onderhouden van geveltuinen, plantenbakken, boomringen

mogelijk te maken. Zo werken

wijkcontractgroep voor Groen, is op zoek naar buurtbewoners
Rozenprieel. Daarbij gaat het onder meer om het aanleggen of

(planten rondom een boom), het planten van klimplanten tegen
een muur die geschikt is om groen tegen aan te laten groeien.

Verder zoeken we mensen die (oudere) buurtbewoners willen
helpen met het aanleggen of onderhouden van een geveltuin,

plantenbakken e.d. Kortom: we zijn op zoek naar buurtbewoners
die een stukje groen in de buurt willen adopteren. Dat kan

bestaand groen zijn, maar het kan ook gaan om nieuw aan te

leggen groen bij u in de straat. Elk idee is welkom en het GGRG

om het Rozenprieel zo groen
we aan het realiseren van

drijvende moerastuinen aan

het Spaarne en kleine groene

perken op diverse plekken in

de buurt. Ook zullen we betrokken worden bij het onderhoud
van het groen op de pleinen die door Ymere zullen worden
opgeknapt.

helpt ugraag bij het realiseren van uw groen-ideeën.

Wilt u zich aansluiten bij het GGRG en meedenken over het

Groene brigade

groener maken van onze buurt, neem dan contact op met

groen in de wijk, en/of wilt u hulp, of wilt u helpen bij het

Het GGRG is er ook voor mensen die hulp willen bij het

Het Geheime Groene Roos Genootschap

in Woonzorg Centrum De Roos woont en graag een mooie

2012 AC Haarlem

aanleggen of onderhouden van groen. Dus als u bijvoorbeeld
plantenbak op uw balkon zou willen hebben, maar hulp nodig
hebt om dat voor elkaar te krijgen, dan kunt u een beroep

doen op de Groene Brigade van het Geheime Groene Roos
Genootschap.

p/a Zuider Buiten Spaarne 108 zwart
e-mail:

ggrg08@gmail.com

voor meer informatie: www.ggrg.nl

Kerstactie Geheime Groene Roos Genootschap
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foto’s Anke Brinkman

Nieuws uit buurtcentrum de Tulp
Veel kinderen naar naschoolse activiteiten
Hannie Schaftschool

“ZANG 20+”

Dit schooljaar zijn we gestart met het naschoolse activiteiten-

programma op de Hannie Schaftschool. Na schooltijd wordt er een

Zing jij nog steeds alleen
onder de douche?

in de toekomst nog veel meer. Hou de briefjes die op school worden

Kom uit die badkamer, want...

In de laatste periode voor de zomer zullen er zelfs 2 workshops naast

start in het Buurtcentrum

gevarieerd programma aangeboden met sportactiviteiten, kidskunst en
uitgedeeld goed in de gaten want er is veel animo voor bij de kinderen.
elkaar lopen voor kinderen inde bovenbouw en voor kinderen in de

onderbouw. De dag nadat een nieuwe activiteit begonnen is kunt u uw

kind opgeven bij de heer T. Post zodat ook uw kind gebruik kan maken
van deze leuke bezigheden. Voor meer informatie kunt u bellen met
Marina Bink, tel 023-5422862.

Bij voldoende belangstelling
De Tulp (voorheen: de Drie
Punten) in januari 2010 een

nieuw initiatief voor een koor
voor iedereen van 20 jaar en

ouder. Zowel voor mannen als voor vrouwen.

U hoeft geen volleerd zanger(es) te zijn, u hoeft geen ervaring te
hebben, maar u moet wel veel plezier hebben in zingen.

Internetcorner De Tulp

Samen zingen maakt veel los bij mensen, het samen zingen versterkt
de onderlinge band en is bovendien erg gezellig.

In Buurtcentrum De Tulp is er een internetcorner. Dit is een ruimte

Voorafgaande wordt in een zangworkshop de mogelijkheid van

en ouderen gebruik kunnen maken. U kunt onder begeleiding van

werken aan een divers repertoire en iets te willen doen aan adem en

met computers die verbinding hebben met internet waar volwassenen
een vrijwilligster kennis opdoen met de computer; internet, e-mail

en word. Het is ook een manier om sociale contacten met anderen te
onderhouden.De internetcorner is op woensdag van 10.00 – 12.00

uur, de kosten zijn € 1,- per keer.Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Mohamed Andellaui, tel 023-5422862

DE TULP - Voortingplantsoen

kennismaken geboden aan hen die het fijn lijkt te zingen en te

stemtechniek. In de zangworkshop wordt divers repertoire aangeboden;
o.a. wereldmuziek, chansons, musicals, Nederlandstalig liedjes als
klassiek repertoire.

Voor iedereen een variante en een mogelijkheid voor expressie.Heb je
plezier in zingen, doe met ons mee, je bent van harte welkom.
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Informatie en telefonisch aanmelden bij Marina Bink
van Buurtcentrum De Tulp tel. 023 - 542 28 62

(maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.)
of mail naar: mbink@haarlemeffect.nl

Spreekuur voor oudere buurtbewoners in
Woon- en zorgcentrum de Roos
Elke woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u in de Roos terecht

voor een inloopspreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor alle oudere
buurtbewoners. U kunt hier zonder afspraak langs komen voor

informatie of advies rond wonen, zorg en welzijn of voor hulp bij het
invullen van formulieren.

Spreekuur voor ouderen
Woon- en zorgcentrum de Roos
Tybautstraat 1
Elke woensdag van 13.00 tot 14.00 uur.
Mirjam van Geens, tel. 531 90 30
Ouderenwerk Haarlem Effect

bedrijvigheid en winkels. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid

en met hun producten en diensten verhogen zij de kwaliteit van wonen
in de wijk.

Bij een onderzoek van woningcorporatie Ymere is gebleken dat er naast de
circa twintig zichtbare bedrijven, veel ondernemers staan ingeschreven in

deze buurt. Zij werken veelal vanuit (een kantoor aan) huis. In totaal zijn er
ruim 170 bedrijven economisch actief in het Rozenprieel!

De eerste bijeenkomst was een kennismaking. Deze is georganiseerd

door vier ondernemers en Ymere. Er was werk te zien van kunstenaars

Koersbalclub De Tulp voor 55 plussers

uit de buurt. Op de volgende bijeenkomsten wordt er concretere

Koersbal is een sport die met name door senioren wordt beoefend.

aangemeld om te helpen met het organiseren van een ‘beursvloer’

Het spel wordt gespeeld op een lange vilten mat met speciale ballen.
Deze ballen zijn massief, maar niet geheel rond. Iedere speler heeft

vier ballen ter beschikking. In een kromme koers moet men zo dicht

mogelijk bij de klein witte balletje proberen te komen. U speelt tegen
elkaar, twee personen op één baan.

invulling gegeven aan de gedachte wat de ondernemers voor elkaar en
de wijk kunnen betekenen. Zo hebben zich reeds enkele ondernemers

bijeenkomst, waarbij bedrijven uit Rozenprieel reclame kunnen maken
voor hun diensten en met elkaar kunnen netwerken.

Voor meer informatie en contact met de ondernemers in het

Rozenprieel kunt u een e-mail sturen naar rozenprieel@gmail.com

De Koersbalclub in Buurtcentrum De Tulp is op zoek naar nieuwe

leden. De club speelt iedere maandag van 13.30 – 15.30 uur. Wilt u

een keer meedoen? Kom dan naar Het Buurtcentrum De Tulp om eens

Wijkcontracten Rozenprieel

Gezelligheid staat voorop en iedereen is bereid u op weg te helpen en

Rozenprieel is één van de wijken in Haarlem waar bewoners,

met Mohamed Abdellaui, tel 023-5422862

een wijkcontract af hebben gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd

mee te spelen. Daarna kunt u beslissen of u lid willen worden of niet.
het spel onder de knie te krijgen. Voor meer informatie kunt u bellen

gemeente, basisscholen, ondernemers, welzijn, politie en corporaties

voor een termijn van twee jaar over onder andere veiligheid, een schone
woonomgeving, kunst en groen in de wijk. Voor de lange termijn wordt

Ondernemers actief in het Rozenprieel

nu een wijkvisie ontwikkeld.

In het buurthuis in de wijk Rozenprieel is vrijdag 30 januari 2009

communicatieadviseur Ymere, w.de.ridder@ymere.nl.

de eerste bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers die in deze

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wiebe de Ridder,

buurt gevestigd zijn. Samen met Ymere kunnen ze meer voor de wijk
betekenen. Oude stadswijken bloeien vaak op met de komst van
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