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Redactioneel
Sinds 5 oktober heeft het Rozenprieel

nieuwsbrief van de gemeente en op

raad. Pagina 3 en 4 vier leest u op

Ook www.rozenprieel.nl is een goede bron van

weer een officiële, gekozen wijk-

de wijkraadpagina’s door wie u de
komende periode wordt vertegen-

woordigd. De wijkraad organiseert vier

keer per jaar een openbare vergadering,
maar uiteraard kunt ook tussentijd
met de leden contact opnemen. Bij

de site www.haarlem.nl/mijn-wijk.

informatie en de moeite van een bezoekje

waard. Hier vindt u bijvoorbeeld alle artikelen
uit het Haarlems Dagblad over de tunnel,
die nu definitief lijkt afgeblazen. Voorts

is de wijkraad bezig een eigen website te

maken. Houdt u www.wijkraadrozenprieel.nl

belangrijke onderwerpen zal de wijkraad eerst de mening

in de gaten. In dit nummer een bijzonder interview met een

standpunt inneemt. Het wijkcontract loopt alweer een jaar

Rozenprieel heeft meegemaakt, bijna 70 jaar geleden (begin

van de buurtbewoners peilen voordat de wijkraad een

en is nu halverwege. In deze Rooskleurig meer informatie
over activiteiten van de werkgroepen. Resultaat van de

werkgroep heel&schoon ziet u als het goed is om u heen; zelfs
het Palmplein is bijna schoon. Van oplossingen op het terrein

van verkeer&parkeren merken we in de praktijk nog niet veel.
Ook wachten we met spanning op de Tuin van Jonker. Meer
informatie over de werkgroepen kunt u vinden in de

wijkbewoner die als kleine jongen het bombardement op het
oktober 1940). Tijd voor een monument, toch? De redactie kreeg
dit keer veel extra copy: veel aankondigingen en oproepen voor
diverse activiteiten. Het betekent een boordevol nummer en

een dit keer helaas overgeslagen Kidspage. Maar het betekent
vooral dat er van alles gebeurt en nog staat te gebeuren in de
wijk. Een goed teken dus!
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Veel leesplezier, de redactie



Nieuws van Wijkraad Rozenprieel

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

Sinds 5 oktober jl. heeft het Rozenprieel een gekozen wijkraad. Op 21

U kunt ook schrijven naar

vergadering zijn de taken onderling verdeeld. Op 18 november om 19.45

p/a Zorgcentrum de Roos,

oktober hield de nieuwe wijkraad haar 1e vergadering. Tijdens deze

uur houden we onze eerste openbare vergadering in WoonZorgCentrum
de Roos (Tybautstraat). Daar zullen we u informeren over zaken die de

buurt betreffen, en willen we graag van u weten wat u belangrijk vindt.
U kunt kennis maken met de wijkraadsleden en de wijkraad zal een

aantal speerpunten presenteren, de penningmeester zal inzicht geven

in de financiële stand van zaken van de wijkraad, en u hoort het laatste

Wijkraad Rozenprieel

Tybautstraat 1, 2012 XJ te Haarlem
Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
De Wijkraad zal regelmatig verslag doen van haar standpunten
en activiteiten in de Rooskleurig en via de website

nieuws over de Wijkcontracten.

www.wijkraadrozenprieel.nl

Tellen van de stemmen door Anouk Stilma en Peter Zoetemeijer

De wijkraad organiseert 4 x per jaar een openbare vergadering
en maandelijks een bewonersspreekuur. Als er een urgente

aanleiding is, worden extra vergaderingen georganiseerd. Tijdens
de vergaderingen wordt u geïnformeerd over onderwerpen die

van belang zijn voor onze buurt en horen we graag hoe u er over
denkt en wat u kunt of wilt doen om het woon- en leefklimaat in
onze buurt te verbeteren.

Vergaderdata

De openbare vergaderingen van de Wijkraad Rozenprieel worden

gehouden in WoonZorgCentrum de Roos, in de Tybautstraat 1. Alle
vergaderingen zijn op woensdagavond van 19.45 tot 21.30 uur.

Taakverdeling wijkraadsleden
Voorzitter wijkraad: Annette Kroes

Vice-voorzitter: Maarten Pieter Schinkel
Penningmeester: Melle Koning

18 november 2009

8 september 2010

24 februari 2010

8 december 2010

26 mei 2010

Secretaris: Jessica Hoedeman-Hake

Bewonersspreekuur

Bewonerszaken: Peter Boone

gehouden in Zorgcentrum de Roos, van 19.30 tot 20.30 uur.

Tweede secretaris: Rolf Baron

Verkeer & beheer: Martijn Beerthuizen

Bewonersspreekuren zijn ook op woensdagavond en worden ook

PR en fotografie: Anke Brinkman

3 december 2009

3 juni 2010

Contact met de wijkraad

4 maart 2010

7 oktober 2010

U kunt contact opnemen met ons via

Rozenprieelwijkraad@gmail.com.



7 januari 2010
1 april 2010

U bent van harte welkom!
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5 augustus 2010
4 november 2010

Wijkraad financiën
Wijkraden beschikken over twee verschillende budgetten.

Dat zijn het wijkraadbudget en de bewonersondersteuningsgelden. Daarnaast zijn er nog twee andere budgetten die

buiten de wijkraad om aangevraagd kunnen worden bij de
gemeente door alle bewoners, dat zijn de Vouchers en het

Leefbaarheidsbudget. Maar ook hierbij kan de wijkraad helpen
bij de aanvraag.

bewonersondersteuning. Dit deel kan door de wijkraad

gebruikt worden om de eigen deskundigheid te vergroten

bijvoorbeeld door het deelnemen aan cursussen. Het andere
deel van het bedrag is bestemd voor fysieke projecten en

ruimtelijke plannen. Met dit deel kan de wijkraad kennis
inhuren.

Inhuren deskundigen en ondersteuning projecten

Wijkraadbudget

De gemeente heeft als doel om wijkraden als gelijkwaardige
gesprekspartner met de gemeente aan tafel te krijgen. Hiervoor
kan de wijkraad deskundigen inhuren bijvoorbeeld voor

wordt door de wijkraad ondermeer gebruikt om de Rooskleurig

deskundigen moet gedaan worden bij een branche specifiek

Het wijkraadbudget bedraagt in 2009 ongeveer 4500 Euro. Het
te financieren. Verder voor de huur van de Tulp als we daar
vergaderen en het bekostigen van alle activiteiten. Van dit

budget zijn we verplicht van te voren een begroting op te geven
en na een jaar verantwoording af te leggen bij de gemeente.

Bewonersondersteuningsgelden

De bewonersondersteuningsgelden zijn nieuw. De

bewonersondersteuning is een budget dat per wijk wordt
toebedeeld met een bepaalde sleutel; elke wijk krijgt een

nader onderzoek bij bepaalde fysieke projecten. De inhuur van
bedrijf of instantie. De wijkraad heeft een lijst van projecten

gekregen waaraan het budget besteed mag worden. Deze lijst

staat ook op de website www.rozenprieel.nl. De wijkraad heeft
op dit moment nog niet het volledige budget toebedeeld aan

de verschillende projecten op de lijst. Ziet u een project op de

lijst staan waarvan u denkt dat de wijkraad daar actie op moet
ondernemen? Neem dan contact op met de wijkraad. Houd er
wel rekening mee dat we de gelden alleen kunnen gebruiken
voor de inhuur van deskundigen.

standaardbedrag plus een bedrag afhankelijk van het aantal

[ Voorbeeld: Gemeente wil een sloot maken in Schalkwijk.

Rozenprieel is dit budget voor 2009 vastgesteld op 20.465 Euro.

om rapport van gemeente te toetsen; daar kwam uit dat de

fysieke projecten dat in en bij de wijk plaats vindt. Voor de wijk
Een deel van dit bedrag is bestemd voor algemene

Wijkraad heeft expertise ingehuurd van TU Delft en TNO
muggenoverlast niet was meegenomen.]
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De Wijkagent

Rondje Roos voor ABC Architectuurcentrum
Op 10 juli jongstleden vond een speciale editie plaats van de buurtwandeling

Beste wijkbewoners,

‘Rondje Roos’ waarin zo’n twintig vaste en vrijwillige medewerkers van het

Mag ik mij even

ABC Architectuurcentrum meeliepen. Ze konden met eigen ogen en oren

voorstellen?......

vaststellen dat er op het kleine stukje grond dat het Rozenprieel is, er veel is
gebeurd en nog altijd gebeurt.

Flip Prigge is mijn

Doel van de wandeling was het ABC Architectuurcentrum ervan te

naam en ik ben al

overtuigen dat het Rozenprieel een geschikt onderwerp vormt voor

enige tijd een van de

een aflevering van de door het centrum georganiseerde periodieke

wijkagenten in het

centrum van Haarlem. Tot voor kort was mijn

werkgebied vooral het gebied aan de zuidkant

van de Grote Markt. Sinds een paar weken kom
ik ook regelmatig in het Rozenprieel. Dat heeft

natuurlijk een oorzaak. Omdat jullie wijkagent

Natascha Stui een paar maanden geleden lelijk
ten val is gekomen met de mountainbike is zij

met ziekteverlof. Een gecompliceerde breuk in
haar onderarm is de oorzaak dat zij voorlopig
nog met ziekteverlof is. Mij is gevraagd haar
taken waar te nemen.

tentoonstellingenreeks Wijk te Kijk. Onderweg werd aandacht besteed aan

de nog zichtbare geschiedenis, zoals de voormalige bierbrouwerij-ijsfabriek
‘Het Spaarne’ op de hoek Zuider Buiten Spaarne/Van Marumstraat en de

voormalige Haarlemse Huishoud- en Industrieschool aan de Voorhelmstraat.
Ook de niet langer zichtbare geschiedenis werd belicht. Op het

Voortingplantsoen werd stilgestaan bij de tragedie die een per ongeluk

afgeworpen bom in oktober 1940 aanrichtte en die in onze wijk een groot
aantal slachtoffers eiste.

Voor een unieke en muzikale blik-achter-de-gevel zorgden pianostemmer/
technicus Rob Blinkhof van het bedrijf Stemvast en zijn vriendin Mystelle.

Terwijl de wandelaars met een door het tweetal gastvrij geschonken drankje

in de hand bijkwamen van de inspanningen demonstreerde Rob de werking
en de klank van een door hem eigenhandig gerestaureerde pianola.

Hierbij heb ik mezelf afgevraagd wat mijn

bijdrage aan uw wijk, het Rozenprieel, zou

kunnen zijn. Wat ik graag zou willen bereiken
is de herkenbaarheid van de politie in de wijk

Het speciale Rondje Roos eindigde in het ABC, waar ter plekke werd
besloten dat ´Wijk te Kijk: het Rozenprieel’ er gaat komen.

handen en voeten te geven. U zult mij dan ook

regelmatig zien fietsen of lopen in de wijk. Maar
dat niet alleen. Ook collega’s van mij zullen zich
in het Rozenprieel vaker laten zien met het doel

de veiligheid te vergroten. Maar ook namens de
gemeente Haarlem zullen medewerkers van de

afdeling Handhaving zich laten zien in de wijk.
Een aantal jaren hadden we bij het politiekorps

de slogan: “Leefbaarheid door meer veiligheid”
Die slogan zou ik nieuw leven in willen blazen,
maar deze keer dan voor het Rozenprieel.

Wijkagent Natascha Stui hield elke dinsdag

spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur in buurthuis
“De Tulp”. Dit spreekuur wordt door mij
voortgezet.

Tenslotte nog dit....het zal nog wel enige tijd

duren voordat Natascha hersteld is. Mocht u haar
een kaartje willen sturen, dan kan dat. Als u dit

Op 16 mei organiseerde de werkgroep Kunst en Cultuur de buurtwandeling Rondje

voor verdere verzending.

Ymere Gerard van Noort dat uiterlijk maart 2010 de plannen voor de tuin van

kaartje afgeeft bij buurthuis de Tulp dan zorg ik

Met een vriendelijke groet, Flip Prigge



Roos. In de Lange Poellaan beloofden wethouder Jan Nieuwenburg en directeur
Jonker gereed zullen zijn.
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Nostalgie in
de Roos
door Frans van Heiningen

Winkels in de Roos
In het begin van de vorige eeuw was het Rozenprieel
een zeer bedrijvige wijk. Aan het Spaarne vestigden

zich diverse fabrieken die via het water hun producten
aan- en afleverden. De arbeiders woonden veelal in

de buurt er om heen.Voor de kinderen uit de talrijke
grote gezinnen werden drie scholen gebouwd in

de Linschotenstraat. Later kwam de huishoud en
industrieschool daar nog bij.

Aangetrokken door de snelle groei van de wijk vestigden zich vele
ambachtslieden en winkeliers, op bijna elke straathoek vond je er
wel één, van zadelmaker tot boekbinder.

Doordat er van alles te vinden was, vooral in de belangrijke

winkelstraten Kampersraat, van Marumstraat en Bakkerstraat,

raakte de wijk geheel onafhankelijk. 				

Bewoners hoefden de wijk niet meer uit waardoor een

grote saamhorigheid ontstond maar helaas ook een sociaal
isolement.

Van de eens zo uitgebreide winkelstraten is niets meer over.
Slechts één bedrijf heeft zich vanuit de 30er jaren weten te
handhaven.

In 1934 begon Willy Turk in de Linschotenstraat 3 een
kapperszaak.

20 jaar later (1954) nam hij de kapsalon van de gebroeders
vd Meer over in de Bakkerstraat 2a zw.

Zijn zoon Pim, die hem al geruime tijd bijstond, nam later
het werk over.

Pim, nu al bijna 50 jaar zelf kapper, knipt nog steeds zijn
vaste klanten.

nummer 24 -november 2009



Ooggetuigeverslag Bombardement Rozenprieel
In de nacht van 2 op 3 oktober 1940 vielen er bommen op het

Rozenprieel. Jan van Poeteren, destijds 8 jaar oud, woonde met

zijn vader, moeder, zusjes Bep, Greet en Tonny op de hoek van de
Camphuysstraat nummer 1B. In december 2008 vertelde hij zijn

zwager Reinoud Ruijterman over die vreselijke gebeurtenis. Iets waar
hij tot dan nooit over wilde praten. Maar nu hij naar zijn ervaringen
werd gevraagd kwamen de volgende herinneringen weer boven.
“Onze buren waren de familie Pootjes met zoon, daarnaast

woonde de familie Beelen met dochter Annie en zoon Jan en
daarnaast de familie Hooggreef. De buren aan overkant, de

Het Rozenprieel werd verschrikkelijk getroffen in de nacht van 2

en 3 oktober 1940. Er vielen bommen in het Rozenprieel en in de

Slachthuisbuurt. De bommen waren bestemd voor een brandende
fabriek, maar kwamen terecht in woongebieden. Een slordige

vergissing van de RAF, de Engelse luchtmacht. De ravage en paniek

die in het Rozenprieel werd aangericht, waren ontstellend. Er waren
24 dodelijke slachtoffers, waaronder meerdere familieleden uit één
gezin. De bommen waren terechtgekomen in de Voortingstraat,
Camphuysstraat, de Keystraat en de Bakkerstraat. Zes huizen

waren ingestort, andere zwaar- of licht beschadigd. De chaos en
ontreddering in de buurt was enorm groot. (GK)

even zijde, waren o.a. de familie Hartman (Henk en
broer) en de familie Kensen. Aan de linkerzijde van
ons huis liep de Keijstraat door tot aan een houten

schutting van de achtertuinen in de Voortingstraat.

Aan de overzijde van die straat woonden het echtpaar
Rusman en Ko Bos met zijn ouders.

Het eerste wat in mij boven komt van die nacht is

de enorme verwarring en paniek die er heerste. Het
was die hele avond al erg onrustig in de lucht met

overvliegende vliegtuigen op weg naar Duitsland,
maar toen het op een gegeven moment erg hevig

werd met het geluid van afweergeschut en ander

lawaai, haalde mijn moeder ons uit bed en liet ons

aankleden (achteraf gelukkig maar). Wij zaten met

zijn allen in de huiskamer om de tafel (d.w.z. zonder
vader want die was lid van de luchtbescherming en

Herdenking van de slachtoffers van het bombardement
op de plek waar nu het Voortingplantsoen is

was al eerder van huis gegaan). Plotseling was daar een hevige

ik lopend. In de wachtkamer van het ziekenhuis ontdekte iemand

positieven kwam, was dat ik op mijn gat zat; niet op de grond

mijn voet. Vanaf dat moment kon ik niet meer lopen, terwijl ik wel

explosie en het volgende wat ik merkte toen ik weer bij mijn
maar op een berg rotzooi, dat het hartstikke donker was en

dat ik mijn moeder hoorde roepen waar ik was. Ik weet zelf

niet meer hoe ik uit het huis naar buiten ben gekomen, maar

uit de verhalen van mijn moeder heb ik begrepen dat een paar

buurvrouwen ons door het raam naar buiten hebben geholpen.

Het volgende wat ik mij herinner was dat we in de gang van het
huis bij de familie Hooggreef stonden met een aantal mensen.

Mijn moeder zat in de huiskamer op een stoel en bleek aan haar

bloed aan mijn gymschoen en toen bleek dat ik gewond was aan

naar het ziekenhuis was gelopen. Ik bleek een bomscherfje in mijn

wreef te hebben die later operatief is verwijderd. Mijn moeder had
een forse wond aan haar enkel. Ze heeft hiervoor negen weken

in het ziekenhuis gelegen, en ik vier weken. Gelukkig zijn wij er
levend uitgekomen, in tegenstelling tot vele anderen.

Opgetekend door Reinoud Ruijterman

enkel gewond te zijn. Ik weet ook nog dat er een vliegtuig in de

In mei ontving de werkgroep Kunst en Cultuur een brief van een

dat daarop niet werd geschoten door de luchtafweer.

bombardement. Deze mevrouw of mijnheer riep op om tijdens

lucht gevangen werd in de lichtbundels van de zoeklichten en

Mijn vader was zich wild geschrokken toen hij bij ons huis terug

kwam en hij ons niet vond. Nadat hij ons later had teruggevonden
zijn we met behulp van een bevriend echtpaar (oom Pim en tante
Nel Strenger) naar het ziekenhuis aan de Gasthuissingel gegaan.

Moeder bij vader op zijn rug, oudste zus Greet bij oom Pim op zijn

schouder, jongste zus Tonny bij tante Nel op haar arm en zus Bep en

anonieme buurtbewoner A. van 84 jaar, die getuige was van het
de buurtwandeling Rondje Roos op 16 mei de slachtoffers met 1

minuut stilte te herdenken. Helaas ontving de werkgroep de brief

te laat om op dit initiatief in te kunnen gaan. De werkgroep maakt
zich inmiddels hard om in de Roos een gedenkmonument voor de

slachtoffers op te richten. Graag zouden wij in contact komen met
de anonieme briefschrijver. U kunt bellen naar Gonda Koster 023

5325638 of schrijven naar Bloemhofstraat 5 rood, 2012 ZV Haarlem.
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De buren op nummer 28 : Mary Ekelschot
Journaliste Hanneke van Laar die in de Voorhelmstraat nummer 28 woont, vraagt zich af wie haar buurtgenoten zijn die óók op
nummer 28 wonen. Zij gaat iedere editie op onderzoek uit!

MARY EKELSCHOT (69 jaar)
Van Zompelstraat 28
Weduwe, twee dochters,
één kleinzoon
Supermarkt De VOMAR aan de

Bakkerstraat is bekend in het Rozenprieel.
Maar wat niet iedereen weet, is dat

er boven en om de VOMAR heen een
WoonZorgCentrum zit, genaamd De

ROOS. De Roos bestaat uit 72 zelfstandige
en volwaardige appartementen waar iedere
bewoner/bewoonster zelf zijn of haar zorg
of hulp in de huishouding kan inkopen.

Bovendien is er een restaurant in de Roos,
een kapster, een was- en linnenservice en

wel achttien jaar in de Slachthuisbuurt

en overal deed ik het zware tilwerk. Ik

dagbestedingprogramma.

precies te zijn. Maar ik woonde daar

koelelementen erin. Die dozen wogen wel

er kan gebruik gemaakt worden van een

Eén gedeelte van de Roos wordt verhuurd

aan Stichting Philadelphia en dankzij deze
stichting wonen er ook een aantal mensen

met een verstandelijke beperking in De Roos.
De Roos bestaat nu elf jaar. Daarvoor zat

op die plek de Lagere Technische School Sint
Petrus.

De hoofdingang van dit Woon-Zorg-

centrum zit aan de achterkant van de
VOMAR aan de Tybautstraat, maar
er is ook een zij-ingang, aan de Van
Zompelstraat.

gewoond, in de Merovingestraat om

in een huis met een trap en door mijn

versleten rug kon ik niet meer zelfstandig
boven komen. En hier is alles gelijkvloers

en er is een lift en er is altijd zorg dichtbij.
Ik had het meteen naar mijn zin hier.

Ik ben iemand die zich makkelijk aan-

past. Maar in eerste instantie was ik wel

huiverig voor de buurt. Van oudsher staat
het Rozenprieel niet goed bekend, maar

het is me reuze meegevallen. Sterker nog:
ik vind deze buurt veel netter dan de

Slachthuisbuurt. De kinderen op straat

zeggen je hier nog gedag. Nou dat zie je
niet meer in de Slachthuisbuurt hoor!
Ik heb dag en nacht pijn door mijn

Eén van de bewoners van de Roos is Mary

versleten rug. In dit appartement

nummer 28 heeft. Bij haar ben ik op bezoek

buiten heb ik een scootmobiel. Ik geloof

Ekelschot die als adres de Van Zompelstraat
geweest. Mary is weliswaar negenzestig,

maar door haar doen en laten komt ze veel
jonger op me over.

“Ik woon nu sinds een jaar of vijf in

De Roos, daarvoor heb ik misschien

verplaats ik me met een rollator en voor
dat ik vroeger veel te hard gewerkt heb. Ik
was als jong meisje echt een rauwdouwer,
ik was een type dat altijd in bomen klom

en echt mijn mannetje stond. Vroeger heb
ik in het magazijn van de V&D gewerkt
en op de bloemenveiling van Aalsmeer

sjouwde rustig met dozen met tulpen en

veertig, vijftig kilo per stuk en die gooide

ik zo op mijn schouders. Idioot natuurlijk
achteraf gezien, maar ik was het stoere

type van niet zeuren en zeiken. En zo ben
ik nu nog. Ik hou het vol door niet teveel
over mijn pijn te praten. Wat heeft het

voor zin? Ik ken genoeg mensen die het

veel moeilijker hebben dan ik. Als ik maar

elke dag om half zeven naar bed kan, daar
let ik wel goed op. Dan kijk ik nog uren

tv, naar mijn favoriete programma’s Hart
van Nederland en Shownieuws. En dan

probeer ik in slaap te vallen, helaas altijd
met behulp van slaapmiddelen.”

“Ik kan ook nog maar weinig met mijn
handen. Die zijn ’s ochtends helemaal

krom. Ze denken aan reuma. Ik probeer
ze zoveel mogelijk warm te houden

door altijd zacht wollen handschoenen
te dragen. Dat scheelt wel. Ik kan dus

ook niet meer koken. Elke dag komt hier

tafeltje-dek-je en ik moet zeggen: niet echt
lekker, hoor!” Ze lacht uitbundig zoals ze
vaak zal doen dit gesprek.

“Mijn ouders wilden vroeger graag dat ik
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De Kerst Roos
naar de mulo ging, ik was de beste thuis

Vorig jaar heeft het Geheime Groene

Ik leefde voor de lol, wilde graag keet

groene actie uitgevoerd rond de kerst. In

wat betreft leren. Maar ik had geen zin.

schoppen. Op school liep ik bij wijze van
spreken op handen en voeten over de

tafels. Ik had energie voor tien! Eigenlijk
had ik een jongen moeten zijn, ha!”

“Dat onstuimige van vroeger heb ik

misschien nog steeds wel een beetje, ik

Roos Genootschap haar eerste geheime

het weekeind voor de kerstdagen hebben
we op een geheime plek twee dagen

lang kerstbomen verzaagd en de takken

versierd. Daarna hebben we ze in het donker
opgehangen in de buurt. Dat was spannend
en leuk om te doen.

heb al twee keer een ongeluk met mijn

De volgende morgen konden we het

plaats van erop! Ik heb al een paar keer

was er een stuk ‘groener’ op geworden. Een

scootmobiel gehad, dan lag ik eronder in
iets gebroken.”

Mary is sinds zesentwintig jaar weduwe.
Haar man is slechts 43 jaar geworden.
Overleden aan longkanker en een

hersentumor. Ze heeft hem tot het laatst

resultaat bij daglicht aanschouwen. De buurt
heleboel buurtbewoners zagen dat ook en

krabden zich achter de oren. Hoe kon dat nou? Wie heeft dat gedaan? Pas in februari

2009, tijdens een avond voor de buurt, heeft het GGRG onthuld dat zij achter deze actie
zat. We kregen veel positieve reacties op deze groene actie.

Kerstactie 2009

geprobeerd te verzorgen. Ze laat me een

Dit jaar wil het GGRG er nog een schepje bovenop doen. Niet in het geheim,

staat. “We hebben het heel goed gehad

spetterende Kerst Roos te realiseren. Er zijn al erg veel buurtgenoten die in de

foto van hem zien die op een tafeltje

samen. En af en toe zeg ik tegen hem:

kom nu maar weer terug, het heeft lang

maar juist samen met zo veel mogelijk buurtbewoners. Het doel is om in 2009 een
kersttijd hun huis prachtig versieren, dus daar willen we graag bij aanhaken.

genoeg geduurd! We hadden vroeger

Deze kerst wil het GGRG, in samenwerking met buurthuis De Tulp en

Buitenveldert. In eerste instantie stond ik

versieren met groene takken en kerstversiering. Het GGRG zorgt voor de organisatie

een eigen schoenmakerij in Amsterdam

achter de toonbank, maar op een gegeven
moment ben ik mijn man gewoon gaan

helpen. Hij was zo trots op me, volgens
hem was ik de eerste vrouwelijke
schoenmaker van Nederland!”

Als ik haar vraag wat ze zoal doet

overdag, zegt ze direct: “Sommige

woningcorporatie Ymere, lantaarnpalen en andere plekken die zich daarvoor lenen,

en voor de spullen (takken en weerbestendige materiaal om versiering mee te maken),
voor koffie, speculaas en voor de ladders.

Aan u als buurtbewoner vragen we om ons in het weekend van 19 en 20 december in

de Tulp te komen helpen met het maken en ophangen van kerstversiering in de Roos.
Ook hopen we op bewoners die ons na de kerstperiode willen helpen om de boel
weer op te ruimen.

ouderen vinden dat de tijd zo langzaam

Kinderactiviteit

vliegt. Ik hou van het maken van

buurthuis. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Tulp,

voorbij gaat, maar ik vind dat de tijd
woordpuzzels en ik zit op twee

verschillende hobbyclubjes waar we

driedimensionale wenskaarten maken.
Ik heb daarbij, vanwege mijn handen,

wel wat hulp nodig. Maar wat maakt dat
uit?”

Als we afscheid van elkaar nemen, hoop

ik van harte dat meer mensen in de buurt
haar eens zullen tegenkomen!



Kinderen uit de buurt kunnen op 19 december zelf kerststukjes maken in het

Het GGRG, De Tulp en Ymere zijn enthousiast over het idee van de Kerst Roos. Wij
hopen u ook! Doet u ook mee?

Als u mee wilt werken, horen we dat graag. U kunt zich aanmelden via de website
van het GGRG, www.ggrg.nl, of bij Marina Bink van buurthuis de Tulp,
tel: 023 - 542 28 62, e-mail: mbink@haarlemeffect.nl.

Op de website van het GGRG (www.ggrg.nl) doen we verslag van de plannen, ideeën
en activiteiten. Hopelijk tot dan!
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Het Geheime Groene Roos Genootschap

Oproepen
Het ABC Architectuurcentrum presenteert in het kader van “Wijk te Kijk”,
de tentoonstelling over het Rozenprieel “DE ROOS”.
De opening vindt half januari 2010 plaats en wordt ondersteund door het koor “PRIMA MUSICA”o.l.v. Johan Donker Kaat. Zij zullen
dan ondermeer het wijklied “zeg maar de roos” ten gehore brengen.

Heeft u, met name, voorwerpen die te maken hebben met het wonen en werken in de wijk dan horen we dat graag. Deze materialen
zouden wij dan willen exposeren. Na afloop krijgt u alles weer terug.

We rekenen op u, zodat het een interessante (en het bekijken waard) expositie wordt, natuurlijk voor de wijkbewoner zelf, maar ook voor
de Haarlemmer die elders woont of andere belangstellenden.

Informatie kunt u inwinnen bij: ABC Architectuurcentrum, Erica van Brussel, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem, 023.5340584,
of uw wijkbewoner Rolf Baron, 023.5325732.

Beste buurtgenoot,
Mijn naam is Marjolein Loppies en ik ben bezig om een reportage te maken over ‘De buurt/straat waarin ik woon.’
In de eerste decennia van de vorige eeuw waren er ook nog talloze winkeltjes gevestigd in met name de Kamperstraat maar ook in de
Bakkerstraat en in de Linschotenstraat etc. Zo weet ik bijvoorbeeld dat in het pand waar ik nu woon, heel vroeger een kapperszaak
gevestigd was.

Welnu, waarom nu dit schrijven? Ik zou graag een foto willen maken van uw pand (als deze een winkelbestemming heeft gehad) met u
als bewoner/bewoners erop in de stijl van vroeger. De poses zijn erg statisch, u hoeft niet eens te lachen of zich te verkleden! Misschien
heeft u zelf nog een leuk verhaal om uw woning te illustreren? Neemt u alstublieft contact met me op als u interesse heeft. Ik ben erg

benieuwd! U zult mij de aankomende weken regelmatig door de wijk zien lopen met mijn camera, wilt u iets weten, vraag het gerust! Ik
ben ook op zoek naar oude foto’s van de wijk, heeft u deze, aarzel dan niet om contact met me op te nemen!
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Marjolein Loppies, 06-28883551 of loppies@gmail.com

Zingen op kerstavond
De Vereniging Kerstsamenzang Frederikspark organiseert ook dit jaar weer een samenzang, op kerstavond om acht uur ‘s avonds.

Deze samenzang wordt georganiseerd i.s.m. de wijkraden van het Rozenprieel en Welgelegen en is speciaal bedoeld voor kinderen en
hun (groot)ouders. Er is gratis warme chocolademelk voor de kinderen, zangbundels en lampjes worden voor een vriendelijke prijs
aangeboden.

Vorig jaar heeft Jos Zwart opgetreden als solist en dat was zo’n succes dat we dat dit jaar weer doen. Ook zal er een kerstverhaal worden
voorgelezen door 2 buurtkinderen. Om dit evenement te kunnen organiseren is de Vereniging afhankelijk van sponsors en donateurs.
Donaties kunnen worden overgemaakt naar Postbank: 3507557 t.n.v. Vereniging Kerstsamenzang Frederikspark te Haarlem.
Annette Kroes
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Workshop geveltuinen:

geveltuintje hebt gemaakt is het daarmee niet einde oefening.

van Stoeptegel tot klimplant!

Want voor een echt mooie geveltuin is wel enig onderhoud

Op zaterdagochtend 3 oktober verzamelden zich vijftien

tuin ook nodig is, alleen op veel bescheidener niveau. En kijk

buurtbewoners in buurthuis De Tulp voor de gratis workshop
“geveltuintjes maken”. Het was een initiatief van het (niet zo

geheime) Geheime Groene Roos Genootschap in samenwerking
met woningbouwcoöperatie Ymere en Hoveniersbedrijf

noodzakelijk, benadrukt Robert Biesot. Natuurlijk genoeg water,
af en toe bemesten en snoeien. Eigenlijk alles wat in een gewone
uit voor het zwerfafval dat er makkelijk in verstrikt raakt.”Als

geschikte klimplanten noemde Biesot: (winter)jasmijn, blauwe
regen, klimrozen, klimhortensia, hop en clematis.

Biesot en zn. Voor hen die het Genootschap niet kennen: het

Het leukste van de workshop vond ik dat je heel veel te weten

voor een groenere wijk. Voor hen die het begrip ‘geveltuin’ niet

vogelen.

genootschap bestaat uit een groep bewoners die zich inzet

kennen: een geveltuin is een smalle strook grond tegen de gevel

kwam, maar vooral dat je het niet allemaal alleen hoeft uit te

van een huis waar je plantjes in kan zetten.

Gemeente-gebiedsbeheerder Machiel Bom (mbom@haarlem.nl),

Omdat Haarlem een van de meest versteende steden van

Groene Roos Genootschap (ggrg08@gmail.com) staan voor je

Nederland is en het Rozenprieel daarvan weer een van de

meest versteende buurten is langzamerhand het besef gegroeid
dat alles veel levendiger kan door meer bomen, bloemen en

tuingevelspecialist Robert Biesot (023-5583152) en het Geheime
klaar om mee te denken en eventueel mee te helpen met de
aanleg!

planten de ruimte te geven. Het leuke van de workshop was

Oh ja, wil je met eigen ogen zien hoe leuk in informatief de

kennen, dat je lekker met zijn allen actief was in de buitenlucht

www.ggrg.nl

dat je andere buurtbewoners op een speelse manier beter leerde
en dat het nog informatief was ook. Met zijn vijftienen gingen
we de Bakkerstraat in. Er waren twee huisnummers bereid
gevonden om een geveltuintje aan te leggen: de bewoners

van Bakkerstraat nummer drie en van nummer vijf. Een klein

workshop was? Bekijk de fotoreportage op hun website:

Hanneke van Laar (op Voorhelmstraat 28 kunt u onze gemetselde
plantenbak bewonderen)

vrachtautootje van firma Biesot stond al klaar met daarin talloze
planten. De bewoners mochten ter plekke uitkiezen welke

soorten ze mooi vonden en vervolgens werden heel snel en

op het oog eenvoudig stoeptegels verwijderd, aarde gestort
en planten gepot. Dit alles onder de bezielende leiding van

geveltuinspecialist Robert Biesot. We konden ook gaan kijken

naar het adres Kamperstraat 62 waar een bewoonster een paar
rekjes tegen haar gevel had laten plaatsen waar inmiddels de

blauwe regen naar boven klimt. Een prachtig gezicht! Het is een
hoekhuis en door de blauwe regen is het pand meteen een eye-

catcher! Voor het zelf aanleggen van een geveltuintje heb je geen

toestemming nodig, als de afmetingen maar kloppen, en er geen
overlast ontstaat voor omwonenden of passerende voetgangers.
Robert Biesot:

“Er mogen maximaal twee stoeptegels vanaf de huismuur tot
einde van het trottoir opgelicht en gebruikt worden voor een
geveltuintje. De verwijderde stoeptegels kun je door midden

hakken en dan de helften gebruiken om je geveltuintje als het

ware af te bakenen. Belangrijk is dat je geen planten neemt die

met zich met zijn wortels in je muren hechten, want dat kan tot
schade leiden. Belangrijk is ook dat je je ontluchtingsroosters

van je huis vrij houdt. En dat je eventuele rekjes vastmaakt in de
voegen en niet in de bakstenen muur. Als je eenmaal een

11
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Workshop geveltuinen aanleggen

Nieuw in de Kleine Houtstraat!!
Op een steenworp afstand van de Rozenprieel bevindt zich aan de Kleine Houtstraat 32 zwart Bakkerij/ Patisserie Amira.
Bakkerij Amira is een bedrijf die bijna al zijn producten ambachtelijk met de hand bereidt.

We zijn gespecialiseerd in griesmeelbroden, vloerbroden, Dadel- Walnoot broden, olijfbroden en maïsbroden.

In al onze broden zitten er geen conserveringsmiddelen, geen dierlijke vetten, geen kleurstoffen en geen smaakstoffen.
Naast allerlei soorten Nederlandse broden zoals Waldkorn, Volkoren, Wit, Maanzaad, Toverbrood en nog meer soorten vloerbroden
(op steen afgebakken) verkopen wij traditionele Marokkaanse broden, Turkse broden en allerlei zelfgemaakte verschillende

Marokkaanse koekjes en Baklawa. U kunt spreken van een multiculturele bakkerij. Wij zijn de enige bakkerij in Haarlem die dagelijks
overheerlijke zelfgemaakte pasteitjes zoals kippasteitjes, vispasteitjes, feta kaas pasteitjes en gehakt pasteitjes verkoopt.

Voor al u feesten, partijen en verjaardagen kunt u bij ons terecht. Onze medewerkers helpen u graag.
En niet te vergeten onze overheerlijke gebak. U kunt bij ons een scala aan verjaardagstaarten bestellen.
Bezoek ons bedrijf en vraag naar onze assortiment lijst.

haar- en nagelstudio
HAIR 2 NAIL

Bent u slecht ter been? Iedere donderdag gratis haal- en breng(FTMPUFOWBOBVHVTUVTUNTFQUFNCFS
service

#BLLFSTUSBBU[XBSU
Bakkerstraat
2 zwart
;+)BBSMFN
2012
ZJ Haarlem
UFM
tel: 023-5313131

0QFOJOHTUJKEFO
Openingstijden
EJOTEBH 

PQBGTQSBBL

maandag t/m zaterdag
XPFOTEBH WBOUPU
van
8.00 uur tot 18.00
uur
EPOEFSEBH
WBOUPU
OpWSJKEBH
maandag 21december
zijn wij extra open
WBOUPU
vanaf
29 december tot 6WBOUPU
januari zijn wij gesloten
[BUFSEBH
behalve op 31 december, dan zijn we wel open.
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Een blik terug en een blik vooruit uit De Tulp
Sprankelend een nieuw schooljaar in
door Marina Bink

Het gaat maar al te snel, het is zomer, je geniet er volop van, je gaat op vakantie en voor je het weet is het
alweer voorbij en moeten de kinderen weer naar school en jij aan het werk. Zelf vind ik dat niet erg, ik vind
mijn werk in het Rozenprieel erg leuk. Geen dag is hetzelfde, er gebeurt altijd van alles!

Wijkcontract Rozenprieel
Kunst en cultuur

De werkgroep Kunst en Cultuur is druk bezig met het voorbereiden van mooie kunst in de wijk, voor en
door bewoners. U gaat hier meer van horen. Ik ben heel enthousiast en geloof me, het Rozenprieel was al een
mooie, gezellige buurt maar het gaat nog mooier en gezelliger worden als we met z’n allen zo doorgaan zoals
we nu bezig zijn. Veel mensen zijn betrokken bij het wel en wee van het Rozenprieel en doen actief mee om
de leefbaarheid te verbeteren.

Tuin van Jonker

Dit jaar gaan we meer horen van de Tuin van Jonker. Binnen het wijkcontract is ook daarvoor een werkgroep
ontstaan die in samenwerking met Ymere een mooie, groene bestemming aan de tuin gaat geven. We houden
u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Buurthuis De Tulp - Voortingplantsoen

Naschoolse activiteiten

Ook is het het project “Kidskunst”geweest in de Hannie Schaftschool en in buurtcentrum De Tulp. Kinderen
hebben kunstwerkjes gemaakt die geëxposeerd zijn in het ABC Architectuurcentrum. De gehele zomer hebben
mensen uit Nederland maar ook toeristen uit vele landen kunnen genieten van wat de kids hebben gemaakt.

Buurtcentrum De Tulp

Er is sport in de wijk voor de tieners, Sonrise in de vakantie en buiten dat alles om ook het reguliere
programma van de Tulp. Dat bestaat uit kinderwerk, jongerenwerk, volwassenwerk en ouderenwerk. Op
dinsdag zijn de wijkcontactvrouwen actief in De Tulp voor de Turkse en Marokkaanse vrouwen. Ook heeft de
wijkagent dan spreekuur tussen 10.00 – 12.00 uur. Kortom; het is een bruisend gebeuren in het Rozenprieel en
De Tulp.

Workshops voor kinderen

In dit schooljaar gaan wij hier natuurlijk gewoon mee door, maar er komen ook nieuwe activiteiten aan. Een
van die activiteiten is al gestart. Op woensdagmiddag kunnen kinderen in De Tulp meedoen aan verschillende
workshops, bv zeepjes en haargel maken, sport of schilderen. Ieder kind uit het Rozenprieel kan hieraan
meedoen. De workshops worden gegeven door vakkrachten en zijn heel verschillend en erg leuk om aan
mee te doen. Kijk op de folder die u laatst ontvangen hebt voor het programma. Als u vragen hebt kunt u ook
bellen naar Marina Bink, tel: 023 – 5422862. Ik beantwoord graag al uw vragen.
Nou, na dit hele verhaal hoef ik niet meer uit te leggen met wat ik bedoel met sprankelend het nieuwe
schooljaar in. We gaan onze schouders er weer met z’n allen onder zetten om er wat moois van te maken. Het
is goed om te zien dat zoveel buurtbewoners zich willen inzetten en meewerken, een mooie leefomgeving
creëer je uiteindelijk zelf. En dat doen bewoners van het Rozenprieel, laat dat duidelijk zijn!

Haarlem Effect fuseert en blijft Haarlem Effect heten
Haarlem Effect is dit jaar 20 jaar lang een zelfstandige stichting met als doel de bewoners in het werkgebied
Centrum Zuid te ondersteunen bij het verbeteren van het welzijn in de wijken. In Centrum Zuid ligt het
zwaartepunt van de inzet in het Rozenprieel en de binnenstad. Door het werken in de binnenstad kwamen we
veel vraag naar stedelijke functies tegen, zoals het jongerenwerk en de wijkcontactvrouwen.
De wijkgerichte aanpak van gemeente en woningbouwcorporaties draagt er toe bij dat actieve bewoners met
hart voor hun directe woonomgeving veel meer betrokken worden bij ontwikkelingen in de buurt. Haarlem
Effect voert ook de opdracht van de gemeente uit om een brug te slaan tussen de diverse groepen in het
Rozenprieel. In dat opzicht is het ook van groot belang om ervoor te zorgen dat het buurthuis de Tulp voor
veel verschillende bewoners toegankelijk is.
Vanaf 2010 fuseren de welzijnsorganisaties Haarlem Zuid-West en Haarlem Effect met elkaar. Zuid West
kent een sterkere traditie van werk in de wijk en medezeggenschap van bewoners en vrijwilligers. De nieuwe
organisatie Haarlem Effect zal van deze ervaring graag gebruik maken in het betrekken van buurtbewoners bij
het maken van nieuwe plannen.
In de volgende Rooskleurig in 2010 wil ik u graag informeren over de plannen van de nieuwe organisatie voor
het Rozenprieel en buurtcentrum de Tulp.
Met vriendelijke groet, Veronique de Kwant

Buurthuis De Tulp - Voortingplantsoen

Peuterspeelzaal Beertje Bas
Wie het zware ijzeren hek aan de Linschotenstraat 57A doorgaat en over de speelplaats schuin naar rechts loopt komt
bij peuterspeelzaal Beertje Bas. Van half negen tot twaalf kunnen peuters er terecht om onder begeleiding van Ladan
Sharohkni en Annemieke Koelemij te knutselen, te spelen en te leren.

Leidsters Ladan Sharohkni (l)
en Annemieke Koelemij van
Beertje Bas.

In de loop van zijn bestaan is Beertje Bas een aantal keren verhuisd, van buurthuis De Drie Punten naar de huidige plek,
daarna naar het nieuwe buurthuis De Tulp en als laatste weer terug naar de huidige plek. ‘Het is prettig om weer een
echt eigen ruimte te hebben en na afloop niet meer alles te hoeven opbergen,’ zegt Annemieke Koelemij hierover.
De samenstelling van de groep verschilt per dag van de week, vertelt Annemieke. ‘Het ene kind komt twee ochtenden,
andere drie of vier, afhankelijk van wat de ouders willen. Op dit moment is alleen de dinsdagochtendgroep vol, op
andere dagen is nog plek.
‘Wij leren kinderen contact te maken met andere kinderen en stimuleren ze om zelf dingen te ontdekken. Voor veel
ouders is ook ons taalstimuleringsprogramma reden om hun kind aan te melden. Ladan en ik zijn allebei bezig met een
opleiding die daarop gericht is. Wat wij hier aanbieden wordt VVE genoemd, wat staat voor ‘voor- en vroegschoolse
educatie.’
Het tienuurtje van fruit of een koekje en wat te drinken is voorbij. De regen is gestopt. Tijd om naar buiten te gaan.
Wie nog niet overweg kan met zijn of haar rits meldt zich bij juf Ladan of juf Annemieke en rent vervolgens achter de
anderen aan naar de glijbaan, trapauto of ander buitenspeelgoed. Van gillende peuters is geen sprake. ‘Wij leren ze ook
rustig met elkaar om te gaan,’ zegt Annemieke. ‘Een tijd lang hadden we wegens ziekte telkens een andere vervangster.
Toen was het veel onrustiger. Dat kon je goed merken.’
De beide leidsters hebben zichtbaar plezier in hun werk bij Beertje Bas. ‘Er gebeurt hier altijd wel wat grappigs of
vrolijks,’ zegt Annemieke. Zij en haar collega Ladan hebben nog wel een wens, vertelt ze. ‘We zouden heel graag af en
toe met de kinderen naar de Hout willen, maar voor de kleine beentjes is dat helaas te ver. Twee flinke bolderwagens
zou een oplossing zijn, maar dat kunnen we uit ons eigen budget helaas niet betalen.’

Voor meer informatie: Peuterspeelzaal Beertje Bas, 023-5313554.

interview door Joost Mulder

Buurthuis De Tulp - Voortingplantsoen

Jacintha Reijnders
Jacintha werkt al sinds 1993 in haar atelier aan de
Van Marumstraat 54 in het Rozenprieel.
Jacintha Reijnders is schilderes en maakt schilderijen
over veel verschillende onderwerpen, hele grote

schilderijen maar ook verfijnde kleine zeezichten en

duinlandschappen. Zij werkt met diverse materialen
zoals ei-temperaverf, cementachtige stoffen en
pigmenten.

Ook dit jaar is haar atelier geopend tijdens de jaarlijkse
Kunstlijn in Haarlem en omgeving. ‘Ik doe dit jaar wel
mee op 6 plaatsen vertelt Jacintha, zowel hier als in

het centrum van Haarlem, Heemstede, IJmuiden en de
Waarderpolder.
Het atelier bevalt mij prima, het is er lekker ruim en door
de ramen over de hele voorkant op het Noorden heb ik
mooi licht en ik kan er rustig werken.’

