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Redactioneel
“We willen niks veranderen”, zo luidde de kop boven een
verslag in het Haarlems Dagblad over de bijeenkomst over
de gebiedsvisie van gemeente en Ymere, eind augustus in de
Tulp. Pardon? Rozenpriëlers willen heel wat veranderen! Veel
wijkbewoners steken al tijden de handen uit de mouwen om de
buurt hier schoner, mooier, gezelliger te krijgen. Maar het oude
ZDQWURXZHQWHJHQGHLQVWDQWLHVVWDNGH]H]RPHUZHHUÁLQNGH
kop op. Wat nu, weer een nieuw plan vóór de wijk, maar niet
dóór de wijk? Rozenpriëlers willen baas zijn
in eigen wijk. De rust en beslotenheid van de
wijk als woonplek is hard bevochten tegen al te
doldrieste plannen van de gemeente; eerst in de
jaren ‘70, later in de jaren ’90. Veel wijkbewoners
zijn achterdochtig geworden. Intussen zitten we
in het Rozenprieel met verwaarloosde huizen,
hobbelig wegdek, onbegaanbare trottoirs en een
leeglopende school. Dit is iets wat Rozenpriëlers
allemaal aangaat en waar we de gemeente en
Ymere voor nodig hebben.

Wat Rozenpriëlers ook allemaal willen: een gezellige en leefbare
buurt. Dat moeten we vooral zelf doen. Het zou helpen als er
plekken in de wijk zijn om leuke dingen te doen en elkaar te
ontmoeten. Zonder verkeer en overlast van buiten aan te trekken. Hoe dan precies? Het Rozenprieel herbergt veel verschillende mensen (en verschillende wensen) op een behoorlijk
klein kluitje. Iedereen heeft recht van spreken, oude en nieuwe
Rozenpriëlers. Dit betekent dat we goed naar elkaar moeten
luisteren; en dat het soms geven en nemen is. En uiteindelijk
moeten we duidelijk zijn naar de gemeente en Ymere wat we
wél willen! Leest u vooral de pagina’s van de wijkraad.
Dit keer weer een dik en kleurig nummer, met in
het midden de nieuwsbrief van het wijkcontract.
Het wijkcontract wordt afgesloten met een feest
op 29 oktober. Dit keer ook een ‘Groeten uit de
Roos’ katern.
PS. Vorige keer meldden we dat Richard Tolmeyer
de 25e voorkant had gemaakt. De eerste bleek
echter niet van zijn hand. Maar dit keer is het dus
wel de 25! Met taart en dank.
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Nieuws van Wijkraad Rozenprieel

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

Bestuurszaken

Buurt agenda

Deze zomer heeft Melle Koning besloten om te stoppen met

23 oktober Lancering Groeten uit de Roos

zijn werkzaamheden voor de wijkraad. Het penningmeester-

29 oktober Slotfeest Wijkcontract

schap is overgenomen door Martijn Beerthuizen. Bert Windt,
eigenaar naar de Kookgarage in de Kamperstraat, ondersteunt
bedankt Melle voor zijn inzet voor de wijk.

Vervolg van de Conceptwijkvisie van
Gemeente en Ymere

In september heeft wijkraadslid Anke Brinkman besloten met

Op 24 augustus is een goed bezochte discussieavond gehouden

haar wijkraadstaken te stoppen. Zij kan momenteel de opstart

in De Tulp over de Conceptwijkvisie die de gemeente en Ymere

van haar eigen bedrijf niet combineren met werkzaamheden

voor de zomer presenteerden. De visie was in de zomer uitge-

voor de wijkraad. Wel zal ze als ‘wijkfotograaf’ betrokken blij-

breid besproken in de wijk, en er kwamen veel reacties. Op de

ven bij de buurt. De wijkraad zal haar missen en wenst haar

avond zelf was er vooral veel kritiek op de plannen. Sommige

veel succes met haar eigen bedrijf.

buurtbewoners vonden bepaalde ideeën in de visie slecht en

nu de wijkraad bij het beheer van de penningen. De wijkraad

vinden dat de betrokkenheid van de bewoners te gering is gePeter Boone is ernstig ziek waardoor hij zich niet in kan zetten

ZHHVW=RZDVHUYHHOEH]ZDDUWHJHQKHWLGHHRPHHQÀHWVURXWH

voor wijkraadswerk. We wensen hem van harte beterschap.

aan te leggen door de Kamperstraat, met een nieuwe brug
over de Kampervest. Ook was er veel verzet tegen het idee om

Webmaster gezocht!

horeca aan het Zuider Buiten Spaarne te vestigen. En mensen

Aangezien Anke Brinkman voor ons de website bijhield

maakten zich zorgen over meer verkeer in de wijk en het op-

zoeken wij iemand die deze werkzaamheden zo snel

KHIIHQYDQVSHFLÀHNHSDUNHHUSODDWVHQ

mogelijk wil overnemen. We zijn op zoek naar iemand
die kan werken met dreamweaver en die zich betrokken

Er waren ook bewoners die goede dingen zagen in de plan-

voelt bij de wijk. De werkzaamheden nemen een paar uur

nen om de wijk grondig op te knappen. In de zomermaanden

per maand in beslag. We kunnen uw/jouw hulp erg goed

waren er ook veel schriftelijke reacties binnen gekomen, waar-

gebruiken!Heeft u interesse mail dan naar

onder vooral positieve. De wijkraad stuurde de gemeente en

info@wijkraadrozenprieel.nl

Ymere een uitgebreide brief met haar bevindingen over de
conceptwijkvisie, onder andere gebaseerd op de wekelijkse bijeenkomsten met de klankbordgroep die na het verschijnen van

Openbare wijkraadsvergaderingen

de vorige Rooskleurig Extra editie is gevormd. In die brief heeft

Data vergaderingen in 2010

de Wijkraak ook een groot aantal vragen gesteld, om onduide-

woensdag 13 oktober

lijkheden opgehelderd te krijgen. De brief staat op de website

woensdag 17 november

van de Wijkraad.

Woensdag 8 december
De gemeente en Ymere lijken zich de reacties uit de buurt aan
Tijd: van 19:45-21:30 uur

te trekken. Ze hebben gezegd uiteindelijk graag een breed ge-

Locatie: Wijkzorgcentrum De Roos (ingang Wintertuinplein)

dragen Wijkvisie te willen ontwikkelen, en daarom in principe

De notulen en agenda van de wijkraadsvergaderingen staan op

het ontwikkeltraject te verlengen om de voorliggende concept-

de websote van de wijkraad www.wijkraadrozenprieel.nl.

visie te wijzigen naar aanleiding van de vele opmerkingen.
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Het blijft daarom ook nog steeds mogelijk om opmerkingen

laatste conceptvisie te geven, en daarbij ook oog te hebben

te maken. Het beste kan dat per email/brief naar het email-

voor mogelijke goede ontwikkelingen voor onze wijk.

adres: http://www.haarlem.nl/mijn-wijk/stadsdeel-zuid/

Daarbij denken we aan:

gebiedsvisierozenprieel
- ‘De Stratenmaker in de Roos show’: over hoe gemeente en
Ymere aan groot onderhoud doen.

Hoe gaat het verder?
- ‘De Hannie Schaftschool is Greiner II’: over een prachtige
De wijkraad is momenteel in gesprek met een aantal grote

school in een oud gebouw met blijvende uitstraling.

spelers in de wijk. We spraken al met de nieuwe directie van
de Hannie Schaft school, die al druk bezig is met een stevige

- ‘Blitse Buitenspeelplaatsjes’: over het plaatsen van leuke

doorstart van de school, waarin ook kinderdagverblijf Het

klimrekken en schommels op kleine en grote pleintjes waar-

Kotertje wordt gevestigd. Met de Vomar, De Roos en ‘Ymere

mee je nu niet veel kunt.

de huisbaas’ staan op korte termijn gesprekken gepland, om
een beter beeld te krijgen van wat zij nu precies willen met de

Heeft u zulke ideeën? Dan is dit het moment om ze kenbaar

wijk.

te maken, zodat gemeente en Ymere ze mee nemen kunnen in
hun plannen.

Intussen zeggen de stuurgroep van de gemeente (die B&W
vertegenwoordigt) en de directie van Ymere zich te beraden

Stuur uw opmerkingen naar info@wijkraadrozenprieel.nl

op de koers die ze de komende tijd gaan varen. Het zou hierbij gaan om een principe-uitspraak over de inzet die men wil
gaan plegen in het Rozenprieel, en groen licht voor het kostenplaatje dat daaraan hangt.

Oplevering van het Wijkcontract
De Wijkraad moet dit afwachten. Zogauw hierover meer
duidelijkheid is heeft men toegezegd weer met de Wijkraad

Het Wijkcontract dat het Rozenprieel in september 2008 te-

te spreken. Wij zullen er dan op inzetten dat er een concreet

kende met de gemeente, Ymere en andere partners had een

vervolgtraject uitgestippeld wordt, met een einddoel en een

duur van 2 jaar. Op 29 oktober a.s. is de feestelijke afsluiting.

tijdspad. De Wijkraad wil graag dat er een herziene concept-

In het wijkcontract zijn hele concrete doelen gesteld: afspra-

versie komt, die ook weer eerst aan alle wijkbewoners wordt

ken waarop de partners zich destijds hebben vastgelegd.

voorgelegd voor een volgende ronde opmerkingen. Mocht

Een groot deel van die doelen is bereikt. Bewoners van het

blijken dat gemeente en Ymere een andere procedure willen

Rozenprieel hebben zich daarvoor ingezet in werkgroepen en

volgen, dan zal de Wijkraad hierover zo snel mogelijk berich-

samen met de Wijkraad. Maar er zijn ook zaken die nog niet

ten.

zijn opgepakt of afgerond. Een voorbeeld is een verkeerscirculatieplan voor de wijk. Dit onderdeel is door de gemeente
doorgeschoven naar de Wijkvisie in ontwikkeling. Ook is er

Een positieve insteek

nog steeds geen hondenlosloopgebied, en zijn groenprojecten
nog niet klaar. Er zijn vast meer voorbeelden. De Wijkraad zal

De Wijkraad is van mening dat er heel wat te verbeteren valt

in de komende weken alle zaken die zijn afgesproken maar

in het Rozenprieel – denk aan de straten en stoepen, renovatie

nog niet (volledig) afgerond in kaart brengen. We doen een

van de woningen van Ymere, en het aanzien van de Hannie

“oplevering” van het wijkcontract. De gemeente heeft toege-

Schaftschool. Tijdens de openbare Wijkraadsvergadering van

zegd open punten mee te nemen in het dagelijks beheer.

8 september is het zo besproken. Wij weten inmiddels zeker
dat heel veel bewoners ook graag verbeteringen in de wijk

Graag nemen we in deze oplevering uw opmerkingen mee.

willen.

De tekst van het Wijkcontract kunt u vinden op de website
van de gemeente. Inspecteer aub uw directe omgeving.

De Wijkraad staat daarom in beginsel positief tegenover het

Mocht u punten hebben die volgens u zijn afgesproken, maar

initiatief van de gemeente en Ymere om een kijk op onze

niet (volledig/goed) uitgevoerd, email die dan naar: info@

wijk te ontwikkelen. Maar dat moet wel perse op een manier

wijkraadrozenprieel.nl

waarin de wijkbewoners zich herkennen kunnen.
De Wijkraad roept iedereen op om zijn/haar mening over de

nummer 26 -oktober 2010
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Herfstberichten van het Geheime Groene Roos Genootschap

Groen in de Roos
De Groei is er uit

/DYHQGHO /DYHQGXOD LQPDDUWIDWVRHQHUHQ/HWRSQLHWLQ
het oude hout snoeien.

In goede samenwerking met de gemeente heeft GGRG dit

6LHUJUDVVHQEOLMYHQYDDNLQGHZLQWHUPRRLJHZRRQODWHQ

jaar drijftuinen (2), geveltuinen (10) en veel plantenbakken (in

staan.

totaal nu 68) gerealiseerd. Dat heeft het Rozenprieel aanzien-

.OLPSODQWHQDOV%ODXZHUHJHQRI'UXLIDOYURHJLQKHWMDDU

OLMNRSJHÁHXUG:LMJDDQGDDUYROJHQGMDDUHQWKRXVLDVWPHH

snoeien (december of januari). Later in het jaar veroorzaakt

door. De tuintjes en bakken zagen er deze zomer prachtig uit.

namelijk bloeden, dat wil zeggen, de plant verliest veel vocht
en wordt zwak.

Langzaam begint de natuur zich terug te trekken, de groei
is er uit en komt uiteindelijk helemaal tot stilstand. Bladeren

Lege plekken in tuin of bak

vallen, 1-jarigen sterven af en vaste planten gaan ondergronds. Om daar volgend jaar opnieuw van te genieten is

-HNXQWGHYULMJHNRPHQSOHNNHQLQGHWXLQRIEDNRRNJHEUXL-

onderhoud noodzakelijk.

ken om nu bloembollen te planten voor bloei in het voorjaar.
Neem dan vooral verwilderingsbollen. Dit zijn bollen die je
niet hoeft op te graven en te drogen zodra ze zijn uitgebloeid,
zoals gekweekte tulpen of hyacinten. Wél geschikt zijn narcissen, blauwe druifjes, crocussen, sneeuwklokjes of wilde tulpjes. Plant de bollen ± 10 centimeter diep en dicht bij elkaar (5
a 10 cm afstand).
Om seizoensafwisseling te krijgen te krijgen kun je nu ook
wintergroene heestertjes gebruiken zoals bijvoorbeeld:

- kruipende herfstsering (Ceanothus), bloei in het voorjaar
met blauwe bloemen

- dwergmispel (Cotoneaster), bloeit in de winter met rode
bessen

Wat kunt u doen?

- sneeuwbal (Viburnum Tinus), bloeit roze in het vroege
voorjaar

2PYRUVWHQZDWHUVFKDGHWHYRRUNRPHQLVKHWQRGLJGH
grond bedekt te houden. Dat kan met bladafval, gras, takjes,

Wintergroene vaste planten

et cetera. Alle afval van de vaste planten kun je gebruiken om

- kerstroos (Helleboris), bloei is vanaf maart/april
- elfenbloem (Epimedium), bloeit roze of geel in het voorjaar
- wolfsmelk (Euphorbia), bloeit zachtgeel in het voorjaar
- purperklokje (Heuchera), met purperblad en rozige bloemen
- scheefkelk (Ibiris), bodembedekker met witte bloempjes

de grond te bedekken. Onkruid moet je weggooien.
.DOH]ZDUWHJURQGYHUDUPWHQYHUVFKUDDOWGHJURHLDDQ]LHQlijk in het volgend jaar.
-DULJHQRSUXLPHQ]RDOV3HWXQLD·V+HOLFKU\VXP GH]LOvergrijze hangplanten), 1-jarige Campanulaas.
+HHVWHUVDOVKRUWHQVLD·V +\GUDQJHDPDFURSKLOLD PHWHHQ
na de bloei terugknippen. Hortensia’s bloeien namelijk op

Vragen

knoppen die in het jaar daarvoor gevormd zijn.
5R]HQYOLQGHUVWUXLN %XGGOHMD HWFHWHUDZRUGHQSDVLQ

Mochten er vragen zijn over de eigen beplanting in de tuin

maart gesnoeid omdat ze gevoelig zijn voor vorstschade.

of de bak, dan kun je terecht bij de groenadviseur van het

*URHQEOLMYHQGHKHHVWHUVZRUGHQDOWLMGLQDSULOJHVQRHLG

GGRG:

bijvoorbeeld de Buxus voor vormsnoei en de Kamperfoelie
voor lengtesnoei.
9URHJEORHLHQGH&OHPDWLV PHWYDDNNOHLQHEORHPSMHV ZRUden na de bloei gesnoeid. De laatbloeiende (vaak grootbloemigen) in maart of april.
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Anne van Marle
e-mail ggrg08@gmail.com
telefoon 023-542 8410

Bewoners actief!
*UDWLV3URHÁHVELM&DSRHLUD
School Semente da Senzala
LQ&XOWXUHHO&HQWUXPGH(JHODQWLHU
Elke maandag van 20.00 – 22.00 (kinderen vanaf 7 jr
van 19.00 – 20.00) kan men meedoen aan een Capoeira
les bij Capoeira School Semente da Senzala in Cultureel
Centrum, de Egelantier. Iedereen is welkom om deel te
QHPHQDDQGH]HppQPDOLJHJUDWLVSURHÁHVVHQ
Je hoeft niet lenig of sterk te zijn; je wordt het.
De lerares (Formada) Lisette Spaargaren, woonachtig in de Roos, weet als geen ander hoe goed
Capoeira voor de gezondheid is. Na een motorongeluk in 2008, waarbij zij haar rug brak, haar rechter hiel verbrijzelde en haar linker schuit en kuitbeen brak en 6 maanden in een rolstoel verbleef,
is zij weer volop aan het werk. De artsen spreken
van een wonder, zijzelf spreekt van Capoeira.
Tijdens haar revalidatie periode gebruikte zij de
bewegingen van Capoeira om weer lenig en sterk
te worden en haar vitaliteit te behouden. De therapeuten in het revalidatiecentrum in Amsterdam
waren verbaasd hoe zij vanuit haar rolstoel, via
de grond , met rugcorset, toch in handstand kon
komen.
Volgens Lisette is Capoeira is méér dan een sport
alleen. Het is een combinatie van bewegingen, cultuur, kunst, expressie, verdedigingssport, dans,
acrobatiek, muziek, zang, vrijheidsdrang, levensÀORVRÀHVWUDWHJLHHQYppOPHHU+HWLVRQWVWDDQ
in een tijd van slavernij en slavenhandel. De uit
$IULNDDINRPVWLJHVODYHQLQ%UD]LOLsFDPRXÁHHUden hun ‘gevechtstraining’ als dans om zo de onderdrukker te misleiden.
Formada Lisette Spaargaren Professor Geraldo
Coutinho geven niet alleen lessen in Capoeira aan
kinderen en volwassenen in hun eigen school in
cultureel centrum de Egelantier, maar ook workshops en voorstellingen op locatie bij scholen,
instituten, na-schoolse opvang, bedrijven, feesten
en festivals.

Van alle tijden
door Frans van der Wiel, redactie In de Roos
(toenmalige wijkkrant van het Rozenprieel) in januari 1979

Voor meer informatie kijk op
www.capoeirahaarlem.nl
of bel Lisette, 06-47950717.
nummer 26 -oktober 2010

6

‘De Roos’ en zorg in de wijk
Er staat een mooie roos in het prieel. Nooit
geweten dat daar een prachtige binnentuin
is, met een karpervijver. Loop gerust eens
binnen. Elke dag is er wel wat te doen.

dig maar kunnen zorg krijgen, vergelijkbaar met de zorg in een
verzorgingshuis. Deze zorg wordt geleverd door medewerkers
van Zorggroep Reinalda. Waar nodig is er 24 uur per dag beschikbaar. De toewijzing van de woningen verloopt via Zorggroep Reinalda. Voor belangstellenden die liever niet weg willen
uit de wijk kan dit plezierig zijn om te weten.

9DQ&RUGDDQQDDU5HLQDOGD

Zorg thuis

Is het u opgevallen? Waarschijnlijk niet, maar sinds kort is er een

Als dat mogelijk is willen de meeste mensen nog liever in de

ander toegangsbord aangebracht op het gebouw van “ de Roos”.

eigen woning blijven. En voor hen kan het zorgteam van “de

Naast Woon-zorgcentrum de Roos is Cordaan vervangen door

Roos” de hulp thuis bieden. Letterlijk heel dichtbij dus.

Zorggroep Reinalda. De zorg aan de bewoners van de Roos wordt

De zorg omvat:

n.l. al lange tijd geboden door Zorggroep Reinalda, hoog tijd dus

- hulp bij het huishouden (met een persoonsgebonden budget) -

om dit ook op het toegangsbord tot uitdrukking te brengen.

-persoonlijk verzorging; hulp bij de dagelijkse verzorging zoals

Natuurlijk, het gaat niet om een aardverschuiving maar voor u

opstaan, wassen, douchen, aankleden, eten en het naar bed gaan

als (wijk)bewoner kan deze verandering interessant zijn. Acti-

-verpleging: waarbij u kunt denken aan wond- of stomaverzor

viteiten werden er al georganiseerd. Maar met de komst van de

ging, verpleegtechnische handelingen zoals insuline spuiten en

Zorggroep Reinalda (u weet wel, van dat grote verzorgingshuis

medicijnen klaarzetten en toedienen

aan de Prins Bernhardlaan in Haarlem Oost) is het aantal activiteiten uitgebreid.

De Roos ‘leeft’
Op alle werkdagen is er reuring in
huis: bingo, meer bewegen voor
RXGHUHQNODYHUMDVNRIÀHHQRI
borreluurtje, hobbyclub en spelletjesmiddag enz. Er zijn maandelijks
optredens (bv. zeemanskoor), er is
een kapsalon, een wasserette, een
internetcafé, een pedicure en er is
een restaurant met vriendelijke prijzen. Soms is er markt en verkoop
van kleding. U bent altijd van harte
welkom! Als u door lichamelijke

Foto: Willem Brandt

beperkingen (met bewegen of van
gehoor- of gezichtsvermogen) of
door een verminderd geheugen niet helemaal meer zelfstandig

Vragen

aan deze activiteiten kan deelnemen, is er in “de Roos” de moge-

Voor alle mogelijke vragen over huishoudelijke hulp, persoons-

lijkheid om gebruik te maken van de dagverzorging. Dit houdt

gebonden budget, zorg in de wijk en in de Roos en toewijzing

in dat u een of enkele dagen per week aangepaste ondersteuning

van de woningen kunt u terecht bij de medewerkers van het

krijgt bij de activiteiten.

Sevicebureau.

Wonen en zorg
Het gebouw en de woningen zijn eigendom van PréWonen. Met

Winanda Lupgens en Mirjam van der Sman staan u alle

de corporatie wordt er ook gekeken of de ruimte beneden nog

werkdagen van 9.00 – 12.00 uur te woord.

aantrekkelijker gemaakt kan worden. Bewoners zijn er zelfstan-

Het tel.nr. is 533 81 06.
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Nostalgie in
de Roos

door Frans van Heiningen

Zwembaden in de Roos
Begin 1874 ontving de sportleraar Antonius Sprenger de vergunning tot het plaatsen van een “zwem- en badinrichting”
aan het Zuider Buiten Spaarne. Op deze plek nabij de Bakkerstraat was het Spaarne 70 meter breed met een goede bodem.
Met zware palen en drijfbomen werd het bad beschermd tegen
de scheepvaart. Op 24 mei in hetzelfde jaar vond de opening
plaats. Helaas heeft het bad slechts 8 jaar bestaan, waarna het
werd verplaatst naar het Brouwerskolkje aan de Houtvaart in
een eenvoudige houten inrichting.
In het Frederikspark (het latere Sportfondsenbad) werd in 1896
het Staalbad gebouwd, een luxe badinrichting waar de buurt

De plek waar zich van 1874 tot 1881 aan het Spaarne een zwembad
bevond.

nauwelijks gebruik van maakte, maar dat veranderde bij de
verbouwing tot Spotfondsenbad. Na de sloop van dit bad was
er geen zwemgelegenheid meer in de buurt. In warme zomers
zorgden de bewoners zelf wel voor verkoeling.

Op het Merensplein (zomer 1994) en aan de van Marumstraat
(zomer 2008 en 2009) bouwden bewoners met gedogen van de
gemeente Haarlem hun eigen zwembad. Op het Voortingplantsoen stond deze zomer een kinderbadje: zou het uitgebreid
kunnen worden tot een heus zwembad?

foto-impressie van het badje aan de van
Marumstraat
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PEDICURE
Uw  voeten  zijn  mijn  zorg.
Ook  voor  diabetici.

Standaardbehandeling   €  22,00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ingegroeide  teennagel  €  10,00  
  
  
  
  
  
  
Likdoorn  verwijderen   €    6.00

  
  
  
  
  
  

Nagels  knippen,  eelt  en
likdoorns  verwijderen,
ingegroeide  nagels
behandelen  enz.
Inclusief  aanbrengen  van  een  
eventuele  nagelbeugel.

Bij  uw  eerste  afspraak  voor  een  standaardbehandeling  ontvangt  u  €  2,00  korting.

Afspraken  op  maandag  en  dinsdagochtend.
Anja  Kastelijn
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Aankondigingen
Als muren konden spreken . . .
Zaterdag 23 oktober 2010 tussen 15:00-17:00 uur:
plakkers in de straat!
Binnenkort gaan de muren in de Roos spreken. Ze vertellen
verhalen uit de buurt en over de buurt en zijn bewoners. Beelden uit het bonte en soms roemruchte verleden en heden van
het Rozenprieel, net buiten het stadshart van Haarlem.
Op zaterdag 23 oktober wordt op vijf plekken in onze wijk zo’n
‘Sprekende muur’ onthuld.

Tijdreis
Nu al zijn mensen uit de Roos begonnen met het vertellen van hun ‘levensverhalen’. Samen met deze sprekende muren vormen ze
de start van een fantastische tijdreis door de Roos. Te zien op de vijf muren en te lezen op www.groetenuitderoos.nl

Uw eigen verhaal
Hebt u zelf een verhaal dat u aan ons kwijt wilt? Vertel het ons of schrijf uw verhaal op de website, www.groetenuitderoos.nl , die
vanaf zaterdag 23 oktober tijdens de presentatie de lucht in gaat. U bent van harte uitgenodigd!

Namens de werkgroep Kunst en Cultuur, veel plezier!

ViIten in de Roos

Lezen in de Roos!

Mijn naam is Jolanda van Diepen. Vanaf half augustus ben ik gaan

Wie houdt er van lezen, en vindt het leuk om dit te delen met

wonen in de voormalige bakkerij in de Kamperstraat 24.. Vanaf

buurtgenoten? Of wie komt niet altijd aan lezen toe, maar wil het

oktober 2010 zal het mogelijk zijn om workshops te volgen in vil-

wel graag en heeft een stimulans nodig te lezen?

ten, kralen rijgen of etagères maken van oud servies.. Vilten is een

Je kunt je nu aansluiten bij de net gestartte leesgroep

proces waarbij je met warmte, wrijving en zeep sjaals, pantoffels

“Lezen in de Roos” die eens in de 6 weken op maandagavond

en tasjes kunt maken van wol.. Je kan je eigengemaakte product

bij elkaar komt rondom een gelezen boek, bij iemand thuis.

mee naar huis nemen, of eventueel etaleren in mijn etalage. Het

Graag aanmelden via www.rozenprieel.nl.

kan dan ook verkocht worden.
De data van de cursussen en de mogelijkheid om te kopen zal in

Ik hoop van lezers in de buurt te horen!

1e instantie worden aangegeven op het raam van de Kamperstraat

Groet, Jocé Gankema (buurtbewoonster)

24.. In december wil ik een kerstproject doen, met kerstkransen,
engelen en kerstballen.
Ik heb met veel plezier 10 jaar een winkel gehad in Haarlem
Noord. Nu werk ik 2 dagen bij Jansje in de grote Houtstraat.
Daar begeleid ik mensen in een leertraject rondom het werken in
een winkel en lunchroom.
Voor vragen over de activiteiten kunt u mij mailen op
omslagdoek@hotmail.com.
hartelijke groeten, Jolanda

11
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De buren op nummer 28
Een journaliste die zelf woont in de Voorhelmstraat
28, vraagt zich af wie de andere bewoners zijn in haar
wijk die ook op nummer 28 wonen. Elke keer belt zij
dus bij wildvreemde andere Rozenpriëlers aan.

wel wat voor mij? Zie ik mezelf later in pak met stropdas rondlopen van negen tot vijf? Ben ik wel het type om hele dagen achter een computer te zitten? De twijfel werd zo groot en dankzij
gesprekken met een paar mensen kwam ik op het idee om wel
verder te gaan met economie, maar om te kijken of het onderwijs

$OVLNODQJVKHW=XLGHU%XLWHQ6SDDUQHÀHWV]LHLNGDWQXPPHU

wat voor mij was.Ik vind het ontzettend leuk om met jongeren

28 een studentenhuis is. Ik tel twaalf bellen met twaalf verschil-

RPWHJDDQ,NKRXYDQDOGLHVXEFXOWXXUWMHVRPPHKHHQ-HKHEW

lende namen. Lukraak bel ik bij de naam D. Horvath aan. Dennis

de skaters, de alto’s, de hangjongeren, de kakkers. En iedere

doet open. Hij was net van plan de deur uit te gaan, maar hij

groep heeft zijn eigen charme.

reageert meteen enthousiast op mijn vraag of ik een andere keer
langs mag komen voor een interview voor deze rubriek. Als ik
terugkom op een zondagmiddag verontschuldigt hij zich voor

is het niet moeilijk om overwicht te hebben op je leerlingen als je zelf nog zo jong bent?

zijn hese stemgeluid. De dag ervoor is hij naar Mysteryland geweest. Dat is een openlucht evenement waar beroemde deejays

Dat heb ik moeten leren. Dat ging niet meteen goed, maar inmid-

allerlei soorten housemuziek draaien. Dennis: “Mijn favoriet is

GHOVKHELNPLMQVWLMOYDQOHVJHYHQWHSDNNHQ-HPRHWHHQPDQLHU

de deejay The Prophet, daar kwam ik eigenlijk voor.” Dennis

vinden die bij jou past. Voor mij is belangrijk dat mijn leerlingen

KRXGWYDQPX]LHNHQYDQGDQVHQ'HQQLV´-HJDDW]R·QGDJRRN

zich veilig voelen. En het mag af en toe best rumoerig zijn, maar

om te socializen maar dan moet je af en toe wel schreeuwen om

ik let er altijd wel op dat het steeds over economie gaat. Orde

je vrienden te kunnen spreken”. Het blijkt een duur dagje te zijn

houden is nu geen probleem meer.

geworden. Alles met elkaar heeft het hem 140 euro gekost. 65
euro entree en dan de kosten van hapjes en drankjes de hele dag
door, want het mega evenement duurt van elf uur ’s morgens tot

je ziet er heel leuk uit, ik kan me voorstellen dat er
meisjes zijn in je klas die verliefd op je worden?

elf uur ’s avonds. Dennis: “Maar het was hartstikke de moeite
waard!”

Hij lacht: dat is inderdaad al een paar keer gebeurd en ook dat
heb ik moeten leren. Het jammere is dat als ik dat merk, ik dan

Dennis ziet er niet doorsnee Nederlands uit en ook zijn achter-

meteen wat afstand neem. Het is moeilijk om dan gewoon te blij-

naam vermoedt een buitenlandse achtergrond. Hij blijkt een Hon-

ven doen, want je wilt hen geen enkele hoop geven. Maar inmid-

gaarse vader te hebben en zijn moeder heeft Indonesische roots.

dels heb ik gemerkt dat ze de ene dag verliefd zijn op mij en de

Dennis is een makkelijke prater, open, bescheiden, gezellig, be-

volgende dag weer op een ander. Dus gelukkig duurt het nooit

schaafd. “Ik ben geboren en getogen in Zwaanshoek en sinds

zo lang! En ik probeer geen enkele aanleiding te geven.

acht maanden woon ik hier in dit studentenhuis aan het Zuider
Buiten Spaarne. Voor het eerst op kamers. Ik heb een heel gelukkige jeugd gehad en hoewel ik het hier enorm naar mijn zin heb,

wat doe je als je echt de aandacht wil in de klas, als je
het helemaal stil wilt hebben?

merk ik dat ik nog steeds verknocht ben aan mijn geboortedorp.
Als het even kan zie ik daar nog ieder weekend mijn vrienden in

Ze verrassen, dat helpt altijd heb ik gemerkt. Dus iets onver-

de dorpskroeg Tappelino in Bennebroek.

wachts doen. Ik ben weleens voor het schoolbord op mijn hurken gaan zitten… toen hadden ze wel door dat ik wilde dat ze

Ik ben hier komen wonen omdat het praktischer was. Ik doe de

ophielden met praten. En ik kan heel goed heel hard op mijn

lerarenopleiding op de Hogeschool van Amsterdam en daar-

YLQJHUVÁXLWHQZHUNWRRNDOWLMG KLMODFKW

naast werk ik al als economiedocent op het Teyler college in
Schalkwijk. Ik geef les op het VMBO. Dat is dus eigenlijk een
stage/werkplek. Ik krijg zowel supervisie vanuit het Teyler college als vanuit mijn opleiding. Maar het gaat heel goed. Ik heb

Je staat voor de klas en je houdt van muziek, kun
je op festivals helemaal jezelf zijn, als je weet dat je
leerlingen tegen kan komen?

echt de baan van mijn leven gevonden!
Nou, ik hou er ergens toch altijd rekening mee. Ik zou niet willen
Na de Havo ben ik begonnen aan de opleiding commerciële eco-

dat een leerling mij ooit ziet in dronken toestand ook al is het in

nomie maar ik vroeg me tijdens die studie steeds vaker af: is dit

mijn vrije tijd. Ik realiseer me dat ik een voorbeeldfunctie heb in
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Dennis Horvath (21), Zuider Buiten Spaarne 28
bepaald opzicht. Dus als ik naar Haarlem
-D]]JDRIQDDU%HYULMGLQJVSRSVSHHOWGDW
wel altijd onbewust mee. Maar ze mogen me
wel zien swingen hoor!

hoe ben je aan deze kamer gekomen?
Via een woonbemiddelingskantoor. Ik heb
hiervoor zes andere kamers gekeken, maar
ik leef heel intuïtief en de ene kamer vond ik
te klein, de ander te bedompt, maar bij deze
kamer wist ik meteen: hier wil ik wonen.
Het is weliswaar heel klein (achttien vierkante meter), maar het uitzicht is geweldig,
aan het Spaarne met de Amsterdamse poort
in de verte! Altijd bootjes die langskomen.
Daar kan ik echt van genieten. En de ligging
is geweldig, vlakbij de bussen, vlakbij het
centrum. We wonen hier met ons twaalven.
Maar per etage woon je met zijn vieren. Dus ik deel met drie

dat in de Roos veel a-socialen wonen. Nou, ik ben ze nog niet

anderen de douche en de wc. Zoals je ziet heb ik een klein

tegen gekomen. Weet je wat ik a-sociaal vind? Mensen met een

kookplaatje op mijn kamer dus ik kook hier alleen voor me-

Hummer die hem dubbel parkeren. Ik bedoel maar…en dat

zelf.

probleem hebben we hier niet!

hebben jullie het gezellig samen?

toch denk ik dat je niet in Haarlem blijft wonen, dat
Zwaanshoek nog steeds trekt…

Nee, zo’n studentenhuis is het niet. Dat komt natuurlijk ook
omdat er geen gezamenlijke woon/eetkeuken is waar je elkaar

-DPDDUDOVLNJHOG]RXKHEEHQHQHHQKXLV]RXNXQQHQNRSHQ

treft of waar je samen tv kijkt. Het is hier redelijk anoniem.

zou dat zeker in de Roos kunnen zijn… alleen heb je gelijk:

Maar dat vind ik geen gemis. Het zijn aardige rustige mensen

mijn dorp trekt meer dan ik gedacht had.

en ik heb genoeg vrienden in Bennebroek en Zwaanshoek.
Bovendien werk ik hard door de week dus die gezelligheid
]RXPHDOOHHQPDDUDÁHLGHQ:DWLNZHOSUHWWLJYLQGLVGDWZH
schoonmaakroosters hebben waar iedereen zich ook goed aan

Voor iemand van 21 jaar kom je heel volwassen op
me over. Dat moet ook wel, lijkt me, als je voor de
klas staat… maar hoe komt dat?

houdt. Daar hoor je in andere studentenhuizen weleens andere
Ik denk dat ik behoorlijk gevormd ben doordat mijn vader

verhalen over…

onverwachts is overleden toen ik dertien was. Mijn moeder,

Hoe bevalt het Rozenprieel?

mijn jongere zusje en ik bleven achter. Ik besefte toen heel
goed dat mijn jeugd vanaf dat moment voorbij was. Ik heb

Het had niet zo’n goede naam, maar ik ben niet iemand die

toen heel veel gehad aan docenten op school die me opvingen

snel een oordeel heeft. Ik vind altijd dat je iedereen eerst een

en ik denk dat dat één van de redenen is dat ik nu zelf leraar

kans moet geven. En ik vind het een heerlijke buurt. Dat

geworden ben: ik weet dat je echt wat kan betekenen voor

volkse spreekt mij ook aan, mensen maken makkelijk met

leerlingen. Op deze manier doe ik iets terug van wat ik toen

elkaar een praatje. Het heeft ook wel wat dat mensen voor

gekregen heb.”

hun huis zitten met een kratje pils en een shaggie roken. Dat
pretentieloze spreekt me aan. Met het WK was de Roos helemaal oranje, daar zie ik wel de lol van in. Sommigen denken
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Interview: Hanneke van Laar

Drijftuinen in het Spaarne

door Ellen Verheul

Een groenere buurt stond hoog op het wensenlijstje van buurtbewoners voor het wijkcontract. Geen ruimte in de wijk? Dan maar in het Spaarne, dachten de initiatiefnemers. En na lang praten, wachten, uitzoeken en organiseren werden de drijftuinen dit voorjaar ten doop gehouden.
Niet alle Rozenpriëlers bleken even blij: sommige mensen zagen hun visstek weggenomen, zonder overleg. De wethouder stelde gerust: dit is
een proef, we gaan kijken hoe het loopt. Om de steiger tussen de tuinen weer toegankelijk te maken zijn er parkeerpaaltjes terug gezet en is de
losse plank gerepareerd, zodat ook mensen met een rolstoel er weer op kunnen. Hoe wordt er
nu zoal over de tuinen gedacht? Enkele betrokkenen aan het woord.
De voorouders
Op zondag 16 mei werden de tuinen ingewijd met prosecco en Haarlemse liedjes.
De heren Krelage en Voorhelm-Schneevoogt- u weet wel, van de 18e-eeuwse kwekerijen- waren weer even van de partij. Uit hun verhalen bleek hoe deze wijk het
experimenteren met nieuwe planten en kweekmethoden als het ware in het bloed
zit. Deze nieuwerwetse drijftuinen hóren gewoon bij het Rozenprieel.
Het meisje van om de hoek
“Ik vind ze wel geinig! Alleen niet zo mooi, want er staan alleen maar groen/bruin
verlepte bladeren in. Verder wel heel inspirerend om je geschiedenis proefwerk te
leren, op het steigertje!”
De visser
“Die tuinen? Die vind ik wel mooi hoor, ik heb er geen probleem mee. Ik ga soms
vissen vanaf de steiger. Het verschilt per keer hoeveel vis er zit: de ene keer vang je
er twintig, dan vang je niets. Dat is niet veranderd nu die tuin er ligt. Ik zie ook geen
DQGHUHYLVVHQQX+HWLVÁDXZHNXOGDWPHQVHQ]HJJHQGDWGHVWHLJHUDOOHHQYRRULQYDliden is. Dat verzinnen ze om de drijftuinen weg te kunnen krijgen. Ik denk: je hebt kunnen lezen in het krantje
dat die tuinen eraan kwamen. Als je dan niet meteen je mond opendoet moet je later niet gaan zeuren. ”
De kraker
“Cool man, die tuin! Ik ben direct een nest gaan bouwen- genoeg zooi te vinden. Véél beter dan die smalle randjes beton langs de boten waar we eerst
moesten zitten. Lekkere stekken ook! Alleen lustten die zwanen er ook wel
pap van. Het kostte me nog aardig wat moeite om ze uit de buurt te houden.
En toen zetten ze er een hek omheen. Alsof we daar niet overheen konden!
Daar moesten we wel even over grinniken. Maar ja, die planten groeiden
toen wel snel, dat kon ik zelfs niet bijvreten. Mijn vrouw en ik kregen 5 kinderen. De jongste heeft het niet gehaald. Het wordt hoog tijd dat de rest gaat
verkassen. Dit blijft wel onze plek!”
De overbuurvrouw
“Ik vind het helemaal niks, die tuin. Het is net of ik tegen een slootkant zit aan te kijken. Er heeft maar weinig gebloeid en nu het is
uitgebloeid, is het helemaal een rommel. Ik hou van tuinieren, kijk hoe mooi mijn geveltuintje is. Straks ga ik er winter-erica inzetten, dat bloeit de hele winter. Maar die drijftuin is niet mooi. Er komt ook helemaal niemand naar kijken. De rondvaartboten roepen
het niet eens om. Weet u wat het ook is: we missen onze visplek. In de zomer zaten we hier vaak met de buren en met hun visite.
Lekker vissen, wat kletsen en gewoon gezellig. Dat kan nu niet meer. Daar waren
HQ]LMQZHÁLQNERRVRP'LHSDOHQKHEEHQ]HHUQDWXXUOLMNLQJH]HWRPWHYRRUNRmen dat iemand de tuinen zou laten wegdrijven. Ik heb de hele zomer niet gevist.
Op de steiger gaat het niet. Als er mensen in een rolstoel gaan zitten, dan maak ik
ruimte natuurlijk. Maar ik kan er ook mijn hengel niet goed afslaan. Mijn buurman
gaf vaak een visje aan een vogel, die steeds kwam kijken. Of aan de buurkat, die
hem dan in de achtertuin ging opeten. Dat missen we nu allemaal.”
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De onderhoudsman
“In het begin was het veel werk, maar nu hoef ik nauwelijks nog met mijn bootje
langs de tuinen. De plank en het hekje houden bijna alle troep tegen. Golven
kaatsen tegen die plank: dit beschermt de tuin. De palen helpen ook tegen de
golfslag. Een verrassing was dat mijn woonboot nu ook een stuk stabieler ligt, ik
merk veel minder van langsvarende boten. Er komen veel mensen even kijken
naar de tuin. Vanaf de boten hoor ik ook mensen praten over de tuin. Het trekt
echt de aandacht. De tuinen zijn ook goed voor de beestjes. Ik zie meer insecten.
Er zitten hier regelmatig vissers en die halen heel wat naar boven. Trouwens ook
HHQVWDSHORXGHÀHWVHQODDWVWYROPHWPRVVHOVGLHGHPHHUNRHWHQJUDDJHWHQ,N
ben benieuwd hoe de tuinen de winter doorkomen. Wat als er weer zoveel ijs
komt als afgelopen jaar?”

De stadsecoloog
“De tuinen zijn onverwacht goed geslaagd, vind ik, vooral dankzij het hekje. Ik ben
heel nieuwsgierig welke nieuwe planten en beestjes er straks te zien zijn. Nu is het
nog te vroeg daarvoor. In 2012 ga ik met mijn schepnetje kijken. Wat ik verwacht?
Verschillende vissen en bijvoorbeeld libellen, waarvan de eieren en larven veilig
verstopt kunnen blijven tussen de plantenwortels. Ik verwacht ook dat de verhouding planten op de tuinen wat gaat verschuiven. De gele lis zal het goed blijven
doen maar andere soorten als de watermunt vinden het misschien wat moeilijker
om vol te houden. Misschien komt er moerasandoorn of waterkers spontaan aandrijven. Maar als het zo vol blijft als nu is er weinig ruimte voor nieuwe soorten.
Tenzij de zwanen en meerkoeten het weer
gaan leeg eten dus.”
De drijvende kracht
“Ik liep te broeden op de vraag waar ik in deze buurt nog groen kon toevoegen. Het was
herfst 2008 en in de Ark, vakblad van woonbootbewoners, zag ik het: een artikel over ‘drijfWXLQHQYRRUGULMIVLM]HQ·0HWGDDULQKHWHPDLODGUHVYDQGHÀUPD1DXWLOXVGLHGH]HWXLQHQ
kan aanleggen. Toen ben ik aan de slag gegaan. Het GGRG was snel enthousiast en de gePHHQWHRRN1DXWLOXVKHHIWYHHOHUYDULQJPHWGULMIWXLQHQ-HPRHWKHWQDPHOLMNQLHWNQXOOLJ
aanpakken, zoals de tuinen in de Nieuwe Gracht die snel vergingen. Voor Nautilus is een
WXLQLQKHWUHODWLHIUXVWLJH6SDDUQHHHQÁXLWMHYDQHHQFHQW:HKHEEHQJHNR]HQYRRUNOHLQschalig experiment. Hierdoor bleven de kosten binnen de perken en was het makkelijker
te regelen. Met het havenbedrijf heb ik gekeken waar de tuinen wel en waar niet kunnen
liggen. Vorig jaar herfst kwam eindelijk de vergunning van het hoogheemraadschap. De
herfst is alleen geen goed moment om een tuin te beginnen. En omdat de winter daarna zo lang duurde, zijn de tuinen er uiteindelijk pas in mei gekomen. Het was wel even schrikken toen de meerkoeten en vooral de zwanen zo enthousiast begonnen te grazen.
Nautilus heeft er toen een hek omheen gezet waardoor in ieder geval de zwanen er niet meer bij konden. Toen schoot alles binnen
no-time op. Bijkomend voordeel van dat hekje: troep uit het Spaarne spoelt niet meer op de tuin. Zo’n tuin is eigenlijk heel simpel: de
planten hangen in kokosmatten, met een soort van plastic bakjes eronder. Ze hebben alleen het water nodig, en kunnen eindeloos zo
blijven liggen. Laatst bij een stormachtige nacht was er wel een stuk kokosmat weggeslagen. Dit wordt gerepareerd door Nautilus. Ik
zie natuurlijk het liefst op termijn nog meer tuinen! In het Spaarne, of ergens anders.”
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Boekbespreking
die door de jaren heen gemaakt zijn. Het boek
“Parels in het Rozenprieel” krijgt een harde
kaft en is daarmee echt een bewaarexemplaar
en tevens een mooie aanvulling voor je boekenkast.Let op; speciaal voor bewoners van het
Rozenprieel kan je je nu voorinschrijven om
tegen een gereduceerd tarief een exemplaar te
bestellen. Ook zal het boek te koop zijn op
tijdens het wijkfeest op 29 oktober in de Tulp
'DDUQD]DOHUQRJHHQRIÀFLHOHERHNSUHVHQWDWLH
zijn in H. de Vries boeken medio november (inclusief een reunie voor alle oud-ondernemers
in de wijk)

Hoe werkt het?
Stuur voor 1 november 2010 een e-mail naar

Parels in het Rozenprieel

info@L8publishing.com en vermeldt ‘Parels in
KHW5R]HQSULHHO·-HRQWYDQJWGDQRSNRUWHWHUPLMQEHULFKWZDDULQ
de bestelprocedure wordt uitgelegd.

Vroeger waren er tientallen zo niet honderden winkeltjes
gevestigd in de Roos; veel ondernemers gebruikten hun
voorkamers om er hun goederen aan de man te brengen.
Ook werden panden soms verbouwd en wie nu door de wijk
heenloopt, ziet daar nog tal van voorbeelden van terug. Tegenwoordig zijn de bewoners haast allemaal ‘onzichtbaar’ en
worden de voormalige bedrijfspanden uitsluitend als woonruimte gebruikt. De Haarlemse fotograaf
Marjolein Loppies woont zelf in een oud
winkelpand op de Linschotenstraat en ze
besloot er een fotoboek over te maken.

Ook kun je een bedrag van 19,50 euro overmaken op rabobankrekening 154874191 o.v.v. ‘Parels in het Rozenprieel’. Het boek
zal dan in de eerste week van november bij je thuisbezorgd worden. Voor bestellers in het Rozenprieel zullen geen verzendkosten gerekend worden, voor bestelling op adressen buiten de wijk
geldt een tarief van 8 euro verzendkosten.

Marjolein maakte foto’s van de oude
winkelpanden en de huidige bewoners
en daarnaast verzamelde ze verhalen van
de oude ondernemers, hun kinderen en
buurtbewoners van nu en toen. Hun verhalen, gecombineerd met oude foto’s, advertenties en archiefmateriaal zorgen, samen met de foto’s van nu voor een unieke
kijk op onze Haarlemse volksbuurt.

Voorinschijving boek
Het boek zal eenmalig gedrukt worden en
om niemand dit unieke exemplaar te onthouden kun je je voorinschrijven zodat je
zeker weet dat je er één bemachtigt. Het boek zal uit 112 pagina’s

Na 1 november zal het boek voor ongeveer 25 euro te koop zijn

bestaan, op A4 formaat met zowel gekleurde als zwart-wit foto’s

in de boekhandel of via bovengenoemd e-mailadres.
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Nieuws uit de Tulp
Beste bewoners van het Rozenprieel,
Terwijl ik dit schrijf valt de regen uit de lucht. Niet een klein beetje, maar het komt met bakken de hemel uit. De
zomer is nu echt weer voorbij en de herfst dient zich aan. Helemaal niet erg natuurlijk, uiteindelijk wonen we met
z’n allen in Nederland en ja, daar regent het wel eens.
Het betekent ook dat binnenkort de herfstvakantie weer begint, de kerst staat achter de deur om maar niet te
spreken van Halloween, Sint Maarten en Sinterklaas. We zijn allemaal bezig om dan weer leuke activiteiten neer
te zetten voor de kinderen, de tieners en de volwassenen.
Er gebeurt veel in de buurt de laatste tijd. Er zijn de werkgroepen die zich inzetten voor bijvoorbeeld het groen
in de wijk, de veiligheid en kunst. De inzet van deze groepen begint zijn vruchten af te werpen; soms zie je dat er
iets is veranderd. De poster van Dion op de muur van de Vomar was daar een goed voorbeeld van. Binnenkort valt
er meer te zien vanuit de werkgroep Kunst en Cultuur. Houd uw buurt dus goed in de gaten want het Rozenprieel
was al een mooie buurt maar het wordt nog mooier.
Ook Ymere laat zich goed zien en horen. Dit door middel van presentaties in het buurthuis over de plannen die ze
hebben voor de buurt. Iedereen kan hiernaartoe komen. Vele mensen grijpen hun kans om hun stem te laten horen
en te vertellen hoe zij over zaken denken. Heel interessant omdat er soms mensen komen die ik niet eens ken maar
die dus duidelijk wel een betrokkenheid voelen bij de buurt.
Nou ja, ik zou nog wel even kunnen doorschrijven over de buurt en haar bewoners maar dat doe ik niet want dan
is er geen ruimte meer voor andere dingen.
Het is vroeg maar toch wil ik iedereen alvast een mooie tijd toewensen met alle feestdagen die nog komen
moetenen schroom niet als u een vraag, opmerking of wat dan ook heeft om eens langs te komen in de Tulp. Wij
staan u graag te woord voor al uw vragen en opmerkingen
Marina Bink.

Buurthuis  De  Tulp  -  Voortingplantsoen

Douwe Egberts punten

Programma herfstvakantie
Dinsdag 26-10
Woensdag 27-10

creatief met strijkkralen
broodjes bakken

Donderdag 28-10 knutselen
Vrijdag 29-10

Halloween,
let op de poster in het buurthuis

Minimuseum was een succes!

Als u uw punten wil schenken aan het buurthuis dan
kunt u ze altijd langs komen brengen
Buurtcentrum De Tulp
Voortingplantsoen 56
Tel: 023-5422862
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!

Op 12 en 13 juni jl. werd de Tulp omgetoverd in het minimuseum dat
georganiseerd werd door Sabina Overtoom als opdracht voor school.
Sabina heeft allerlei mensen uit de buurt, met verschillende culturele
achtergronden, benaderd en gevraagd of ze iets wilden laten zien dat
typerend is voor hun cultuur. En dat hebben een aantal mensen gedaan. Met
als resultaat dat ongeveer 80 mensen uit het Rozenprieel het Minimuseum
hebben bezocht.
Door al deze mooie spullen die mensen uitgeleend hadden voor het
Minimuseum was het een zeer sfeervol geheel, Sabina heeft er echt iets
moois van weten te maken. Het was zeer geslaagd.

Sabina geeft persoonlijk uitleg aan de bezoekers

Wat was het weer een mooie zomer met allemaal nieuwe spullen
Zoals elk jaar hebben we in de zomer vier weken kinderactiviteiten gedaan waarin we vooral buiten zijn geweest met de
kinderen. Bij warm weer staat er altijd een badje buiten waar
de kids dankbaar gebruik van maken. Ook organiseert tante
Ciska allerlei gezellige spelletjes of knutselwerkjes waar de
kinderen aan mee kunnen doen.
Dit jaar waren er wat extra dingen voor de kinderen omdat
er een buurtvoucher was ingevuld waarop er verschillende
spullen zijn aangevraagd voor het kinder- en jongerenwerk.
Anouk Stilma, stadsdeelregisseur bekeek de aanvragen en
dankzij haar hebben we bijvoorbeeld een tafeltennistafel
gekregen. Maar ook hebben we mooie knutselspullen
gekregen voor de kleinere kinderen waar we deze zomer
goed gebruik van hebben kunnen maken. Dus bedanken wij
Anouk hiervoor en vooral de kinderen zijn erg blij met de
nieuwe spullen.
alle kinderen willen graag tafeltennissen,
ook de tieners en jongeren
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Nieuwe activiteiten die inmiddels al zijn opgestart
v
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Creamiddag op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Alle werkjes zijn op maat naar wat men kan.
Kosten 1.00 per keer.
Open eettafel op donderdag. Iedereen kan/mag mee-eten. Aanmelden op donderdagochtend op tel.nummer 0235422862. Kosten 4.50 p.p. Graag gepast betelen. Inloop vanaf 17.30 uur, start diner 18.00 uur.
Naaiatelier voor minima op dinsdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur. Gratis.
Darten 65+. Aanmelden in de Tulp bij Ria Steenkist. Kosten 4.00 per maand.
Sjoelen 65+. Aanmelden in de Tulp bij beheerder. Kosten 4.00 per maand.

Koersballen in De Tulp
We doen het al heel wat jaartjes, het koersballen. Sommige mensen uit de buurt zitten er dan ook al vanaf het begin af
aan op. Koersballen is een leuke, rustige spel/sport voor oudere mensen. Het is op maandagmiddag van 13.30 uur tot
15.30 uur. Kosten 4.00 per maand.
Lijkt het u leuk om eens een keertje mee te doen en te kijken of het iets voor u is, dan kunt u gewoon naar buurthuis De
Tulp komen. Aanmelden mag ook op tel.nummer 023-5422862 bij Mohamed Abdellaui of bij mevrouw van Niekerk op
tel.nummer 023-5323290, ook voor informatie over het koersballen. U bent van harte welkom.

Hakim in het Rozenprieel bij opening school van Greiner
Op woensdag 26 mei jl. is de feestelijke opening geweest van de
school van Greiner na een enorme verbouwing. Deze dag werd
heugelijk gevierd met leuke activiteiten. Een van deze activiteiten
was een soundmixshow voor kinderen uit het Rozenprieel.
Natuurlijk hebben kinderen hieraan meegedaan en de eerste
prijs winnaars zijn Savanna en Keely geworden. Nogmaals
gefeliciteerd hiervoor meiden!
Maar ook Hakim was deze dag aanwezig en zorgde voor veel
gelach onder de kinderen. Hij maakte grappen en grollen en
sommige kinderen lagen helemaal in een deuk. Zodra Hakim er is
dan is het kinderfeestje compleet.
De winnaressen van de soundmixshow

Oude overhemden
We zijn voor onze schilderactiviteiten in het
buurthuis op zoek naar mensen die nog een paar
oude overhemden hebben die niet meer gedragen
worden. Wij kunnen deze goed gebruiken in het
buurthuis.
U kunt altijd langskomen maar u kunt ook
eerst bellen op tel: 023-5422862.
Hakim met kinderen uit het Rozenprieel
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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Bart Holt
Dit is Bart Holt. Bart woont en werkt ook in de Roos. Hij maakt
al 40 jaar portretschilderingen en beelden. En dat doet hij ontzettend goed! U kunt meer van zijn werk zien in de Portretwinkel
in de Barrevoetestraat 9, Haarlem.

