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Spreekuur in de Roos

U kunt hier zonder afspraak terecht voor ir

Speelgroep voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar

3 n

Wijkschoonmaak

Gemeenteambtenaren hebben op 25 

september tijdens hun personeelsuitje 

de handen uit de mouwen gestoken. 

Er werd urenlang geveegd, 

prullenbakken geplaatst, onkruid 

gewied, straatnaambordjes gepoetst. 

De inkt van het wijkcontract was nog 

maar net opgedroogd, of de gemeente 

maakte duidelijk dat het haar ernst is 

met het wijkgerichte werken. Er waren 

zo’n 140 mensen actief, inclusief de 

collega’s van Service Bedrijf Haarlem en 

Spaarnelanden. Een goed begin! 

Ondertekening

wijkcontract Rozenprieel

Op 22 september was het dan zover. 

Tijdens de jaarlijkse

BBQ voor Haarlemse 

wijkraden en andere

belangstellenden

werden de wijk-

contracten voor

het Rozenprieel en

Parkwijk getekend.

Ongeveer 60

buurtbewoners

hebben vanaf de

zomervakantie

meegedacht,

vergaderd, geschreven aan de projecten. 

Die projecten zijn weer gebaseerd op 

de resultaten van de wijkenquete en 

de discussies met bewoners eind juni 

in de tent op het Voortingsplantsoen. 

De gemeente, de Participatiegroep, 

Welzijnswerk Centrum-Zuid, Ymere, 

Pré Wonen, de politie en Spaarnlanden 

hebben zich met een handtekening 

verbonden aan de uitvoering van het 

contract. Het contract is in te zien op 

www.haarlem.nl/mijn-wijk. Maarten-

Pieter Schinkel van de Participatiegroep 

hield een gloedvol verhaal en het 

Geheime Groene Roosgezelschap 

presenteerde zich met een prachtig boeket 

onkruid uit eigen wijk. Het GGRG belooft 

veel groen en niet al te brave acties. 

Wijkvisie Ymere

Ymere bezit bijna 40% 

van alle huizen in het 

Rozenprieel, waaronder een 

De corporatie kijkt steeds 

meer naar de buurt als 

geheel. Ymere doet mee 

aan het wijkcontract, voor 

verbeteringen op de korte 

termijn. Daarnaast werkt 

de corporatie aan een 

lange-termijn wijkvisie; een 

overkoepelde visie op de 

sociale en stedebouwkundige 

toekomst van het Rozenprieel. Hiervoor 

is uitgebreid gesproken met verschillende 

partijen, zoals buurtbewoners, locale 

ondernemers, de gemeente en de Hannie 

Schaftschool. Bij die gesprekken heeft 

Ymere zich een beeld gevormd van hoe 

het is om in deze buurt te wonen, te 

spelen, te werken, etc., en welke ideeën 

er zijn om problemen in de wijk aan te 

pakken. Het ging over dingen als straten 

die onderlopen na een forse regenbui, 

het gebrek aan hondenuitlaatplaatsen, 

de sfeer op straat en tussen buren, maar 

ook hoe de Roos toegankelijker kan 

worden voor bedrijfjes. De Roos is een 

in vele opzichten verwaarloosde maar 

ook kansrijke buurt, is het overheersende 

gevoel dat boven kwam drijven. Dat moet 

worden opgepakt. Zodra de wijkvisie 

af is, wil Ymere deze presenteren en 

bespreken. Volgend jaar wordt de visie 

met de hulp van een stedebouwkundige 

en een landschapsarchitekt uitgewerkt. 

Dan worden er beslissingen genomen 

over renovatie, sloop en nieuwbouw, en 

ook over veranderingen in de openbare 

ruimte en sociale voorzieningen in de 

wijk. De bewoners zullen hierbij zeker 

worden betrokken.

Maarten Pieter Schinkel

Nieuws van de Participatiegroep
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Spelletjesmiddag voor ouderen

       
Buurthuis gesloten van 22 december tot 5 januari

De gemeente aan de slag in de buurt Door Marina Bink

4

Even voorstellen: de werkgroepen van het wijkcontract

Groen in de wijk 
Kunst & Cultuur

Reinoud Ruiterman is trekker van de 

werkgroepen Groen in de Wijk en Kunst & 

Cultuur onder verantwoordelijkheid van 

Welzijnswerk Centrum Zuid. Hij heeft zich 

in Haarlem verdienstelijk gemaakt binnen 

het opbouwwerk en de verzelfstandiging 

van de doe-tuinen. Reinoud is in oktober 

Kwant, directeur  Haarlem Effect (voorheen 

Welzijnswerk Centrum Zuid) aan het woord.

Hoe groen en kunstzinnig is het 

Rozenprieel eind 2010?

De wijk is nu boeiend, en in 2010 

boeiend én bloeiend!  Kinderen, tieners, 

ouderen, autochtoon en allochtoon… 

kortom alle bewoners, uit alle straten 

van het Rozenprieel, maken gebruik 

van aantrekkelijke gemeenschappelijke 

ruimtes zoals het buurthuis de Tulp, 

de Hannie Schaftschool, de nog in te 

richten Tuin van Jonker, Palmplein, 

hondenuitplaatsen en de Greinerschool.

Wat verwacht je van bewoners?

Het Rozenprieel is niet homogeen en dat 

moeten we ook niet willen bereiken. We 

kunnen wél alle verschillende smaken 

en belangen tot hun recht laten komen 

en daarin hebben de bewoners een 

onmisbare rol. Als zij meerwaarde zien 

voor zichzelf, eigen huis, straat of buurt, 

zullen ze actief een bijdrage leveren aan 

initiatieven en zich blijven inspannen 

om de resultaten te behouden. Denk 

aan het Voortingsplantsoen; door de 

succesvolle renovatie en de betrokkenheid 

van bewoners, is dit plein zelfs model 

geworden voor verbetering van andere 

pleinen in Haarlem. Een ander voorbeeld: 

vorige week nog droeg een nieuwe 

bewoonster twee ideeën aan die haar 

kunnen helpen de buurt beter te leren 

kennen: het oprichten van een buurtkoor 

en het organiseren van Turkse les. 

Hoe kunnen bewoners contact met je 

opnemen?

Voor de werkgroepen Groen / Kunst & 

Cultuur: mail: rruiterman@upcmail.nl

Als je geïnteresseerd bent in het buurtkoor 

of Turkse les: Veronique tel. 023-5319030  

of mail: vdekwant@haarlemeffect.nl.

Schoon en Heel

Lex Wijnbeek, senior beheerder Wijkzaken 

Gemeente Haarlem, is trekker van Werkgroep 

Schoon en Heel. Hij is ruim tien jaar actief 

voor ‘het groen’ in stadsdeel Centrum-Zuid, 

waar het Rozenprieel onderdeel van uitmaakt.

Hoe schoon en heel is het Rozenprieel 

eind 2010?

Einde 2010 zal de wijk netjes en schoon 

zijn, zonder rotzooi. De bewoners 

zullen bewuster en actiever de 

directe leefomgeving schoonhouden. 

Dit zullen we bereiken door o.a. 

handhaving van het hondenbeleid, 

het plaatsen van extra afvalbakken, 

periodieke voorlichtingscampagnes 

en het inzichtelijk maken van 

veegschema’s. In de contractperiode 

worden voorbereidingen getroffen voor 

ondergrondse huisvuilinzameling, het 

Rozenprieel krijgt binnen dit Haarlemse 

project een voorkeursbehandeling.

Wat verwacht je van bewoners?

De gemeente zal meer dan ooit 

inspanning en faciliteiten leveren om de 

wijk ‘schoon en heel’ te krijgen. Maar het 

succes valt of staat bij bewustwording 

en betrokkenheid van de bewoners; zij 

zullen ervoor moeten zorgen dat hun 

leefomgeving ook schoon blíjft. Als we 

met elkaar het punt bereikt hebben dat de 

wijk netjes is, zal dat makkelijker gaan.

Hoe kunnen bewoners contact met je 

opnemen?

Per e-mail: ajwijnbeek@haarlem.nl

Verkeer en Parkeren

Bart van de Hulsbeek, senior adviseur 

parkeerbeleid (a.i.) bij de gemeente Haarlem. 

Hoe goed kunnen we eind 2010 parkeren 

en hoe verkeersveilig is het Rozenprieel 

dan?

Het Rozenprieel heeft veel kleine smalle 

straten en weinig open ruimtes. We 

kunnen dus eigenlijk het parkeerprobleem 

niet oplossen. We gaan kijken hoe we 

lege plekjes en parkeerpleintjes beter 

kunnen gebruiken. Maar bedenk wel 

dat in de wijk ook behoefte is aan meer 

ruimte voor spelen en voor groen, we 

kunnen niet overal auto’s neerzetten. 

Met een parkeervignet in de hele wijk 

zouden we parkeerders van buiten 

de wijk kunnen weren. En auto-delen 

(Greenwheels) kunnen we stimuleren, dat 
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Nieuws uit buurtcentrum de Tulp

Sinterklaasfeest 30 november Offerfeest vrijdag 12 december

Kinderkerstdiner 19 december Wij sparen nog steeds

Douwe Egberts punten. Wij zijn

daar heel erg blij mee!

Oproep/gevraagd     Oproep/gevraagd
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zou ook schelen. De verkeersveiligheid 

is makkelijker aan te pakken. Denk aan 

drempels om de snelheid van het verkeer 

in met name de lange rechte straten te 

verminderen. Maar we gaan eerst de 

problemen goed analyseren en dan de 

beste oplossing erbij zoeken. 

Wat verwacht je van bewoners?

Een tomeloze inzet van de 

werkgroepleden. We gaan de 

verkeersveiligheid eerst goed observeren 

en meten hoe hard er nu echt wordt 

gereden, en dan oplossingen zoeken. En 

verder hoop ik natuurlijk dat iedereen 

voorzichtig rijdt en netjes parkeert!

Hoe kunnen bewoners contact met je 

opnemen?

Door de enquete en de mensen in de 

werkgroep hebben we al veel informatie 

gekregen. Met individuele problemen 

kunnen mensen naar het meldpunt 

(5115115). Suggesties en oplossingen zijn 

welkom per mail: bhulsbeek@haarlem.nl.

Aanpak Voorhelmstraat, 
Palmplein en Tuin van 
Jonker

Chantal Verburg is procesbegeleider bij 

woningcorporatie Ymere

Hoe zien de pleinen er eind 2010 uit?

We hebben dan twee mooie pleintjes 

aangelegd, naar de wensen van de 

buurt. Het zijn ontmoetingsplaatsen 

waar het prettig vertoeven is. Mensen 

met een rollator of kinderwagen 

kunnen er makkelijk komen. Het zijn 

veilige plekken: dus goed verlicht en 

afgescheiden van het verkeer. En groen 

natuurlijk. In de Tuin van Jonker staat 

een beeld van Wim Jonker. Misschien 

staat er zelfs weer een kleine kas. 

Wat verwacht je van buurtbewoners?

Dat ze actief blijven meedenken in deze 

fase van plannen maken. En dat ze straks 

helpen bij het beheer en onderhoud van 

de pleinen. Bijvoorbeeld door planten 

water te geven en geen troep achter te 

laten.

Hoe kunnen bewoners contact met je 

opnemen?

Via het algemene nummer van Ymere. 

De voorlopige ontwerpen van de 

pleintjes gaan we presenteren aan de 

buurt. Hier kunnen mensen reageren 

en hun ideeën doorgeven. Deze 

inspraakmomenten worden in de krant 

en in het buurthuis aangekondigd.

.

Onveilige plekken

Anke Kortenray, veiligheidsmanager 

gemeente Haarlem

Hoe veilig is het Rozenprieel eind 2010?

Ons doel is dat er eind 2010 geen plekken 

meer in de buurt zijn waar bewoners 

van het Rozenprieel zich ‘s avonds of ‘s 

nachts onveilig voelen. Samen met de 

bewoners uit de wijk zijn verschillende 

onveilige plekken aangewezen en is 

bepaald welke maatregelen er nodig zijn 

om het gevoel van onveiligheid weg te 

nemen. Hierbij valt te denken aan het 

aanbrengen van betere straatverlichting, 

maar bijvoorbeeld ook aan het afsluiten 

van donkere portieken of brandgangen. 

Daarnaast richten we ons op de aanpak 

van intimidatie, ook van buurtbewoners 

onderling. Goede voorlichting en 

speciaal opgeleide buurtbemiddelaars 

zullen hier hun steentje aan gaan 

bijdragen.

Wat verwacht je van bewoners?

Veiligheid is een gedeelde 

verantwoordelijkheid. We verwachten 

dat bewoners ook zelf voor de veiligheid 

in hun wijk zorgen en elkaar aanspreken 

op ongeoorloofd gedrag. Daarnaast 

is het van groot belang dat onveilige 

situaties gemeld worden bij de politie, 

woningcorporatie of gemeente. 

Hoe kunnen bewoners contact met je 

opnemen?

Ik ben te bereiken via het algemene 

nummer van de gemeente Haarlem of 

per e-mail via akortenray@haarlem.nl.

interviews: Gonda Koster en Ellen Verheul
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Peuterspeelzaal Beertje Bas.

Linschotenstraat 57a, 2012 VE Haaarlem, Tel: 5313554
Leidsters: Anneke Jansen en Annemieke Koelemij.

We hebben een gezellige zonnige ruimte in de Hannie Schaftschool waar kinderen vanaf 2 jaar 
worden opgevangen door 2 leidsters.

De doelstellingen van onze speelzaal zijn:
* Bevorderen van sociaal contact tussen kinderen.
* Bevorderen van de zelfstandigheid van het kind.
* Begeleiding van de ontwikkeling van het kind.
* Vergroten van de spelmogelijkheden.
* Bevorderen van het contact tussen ouders.

Tevens hanteren wij in samenwerking met de  o.b.s. Hannie Schaft de Piramide methode. Dat 
houdt in dat we door middel van projecten aandacht besteden aan de taalontwikkeling. Ieder 
project duurt ongeveer 3 weken. In die weken wordt spelenderwijs dmv verhaaltjes, liedjes, 
en plak- en knutselwerk de basiswoorden geleerd. 

na de herfstvakantie is er weer plaats voor kinderen vanaf 2 jaar. Mocht u meer willen weten 
of uw kind willen opgeven dan  kan dat van maandag- t/m vrijdagochtend tussen 9.30 en 12.15 
uur.
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Oproepen

Participatiecommissie

Gaat het Rozenprieel u aan het hart? Vind u het ook belangrijk dat er zo nu 

en dan een goed buurtfeest wordt georganiseerd en er geschreven wordt 

voor onze website en Rooskleurig? Wij ook! De participatiegroep kan niet 

functioneren zonder actieve buurtbewoners. Kom meewerken voor een 

leuke buurt! Neem contact op met Ellen Verheul, 5277766.

Leuke initiatieven?

De gemeente heeft een budget voor initiatieven van bewoners: het 

Leefbaarheidsbudget. Dit kan zijn voor een buurtfeest, voor plantenbakken, 

Aanvragen kunnen gedaan worden via het Aanvraagformulier 

Leefbaarheidsbudget, te downloaden op www.haarlem.nl/mijn-wijk/

wijkgericht-werken.

Heeft u een hond? 

Weet dan dat er met regelmaat een handhaver actief is in het Rozenprieel. 

Hij spreekt nu elke keer hondenbezitters aan, geeft voorlichting en deelt 

folders uit. Toch zijn er hondenbezitters die altijd nog denken/vinden dat de 

Gemeente het moet opruimen. Ze betalen hondenbelasting dus.......

Niets is minder waar. 

      De regels zijn:

•Honden dragen een hondenpenning

•Honden zijn verplicht aangelijnd

•Honden mogen vrij rondrennen op hondenlosloopplaatsten 

(Frederikspark en Haarlemmerhout)

•Hondenbezitters zijn verplicht poep van eigen hond op te ruimen

•Hondenbezitters hebben een opruimmiddel op zak

www.rozenprieel.nl



door Jikke en Britt
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De buren op nummer 28......
De Barendsestraat
Een bewoonster van Voorhelmstraat no. 28 

vraag zich af wie er nog meer op no. 28 wonen 

in haar buurt en gaat op onderzoek uit. Deze 

keer Ruud Ellenkamp (47), bewoner van 

Barendsestraat 28 rood:

Als ik op een doordeweekse avond aanbel 

bij Barendsestraat no. 28 rood, doet een 

man open die spontaan zegt: “Ja, leuk!” 

op mijn vraag of hij door mij geïnterviewd 

wil worden voor deze rubriek. We maken 

een afspraak voor een paar avonden later.

Ruud Ellenkamp is een geboren en 

getogen Haarlemmer die zeventien 

jaar is weggeweest. Wonen en werken 

in Duitsland om precies te zijn. Zijn 

vader begon daar een bloemenwinkel 

en aangezien Ruud net de MEAO had 

afgerond, leek het vader en zoon wel leuk 

om een paar maanden samen te werken. 

Maar dat werd dus wat 

langer.

In Duitsland ontmoette 

hij zijn Ierse vriendin 

Karen O’Shea (34), met wie hij inmiddels 

tien jaar samenwoont. Tijdens het 

interview komt ze even langs, net thuis 

heb gekregen. Ze vindt het duidelijk leuk 

dat Ruud meewerkt, maar voor haar hoeft 

al die aandacht niet.

Samen besloten ze tien jaar geleden niet

altijd in Duitsland te willen blijven wonen.

“Een gevoel”, zegt Ruud, “Het is hier

toch wat relaxter en toleranter… althans

toentertijd!”. Zijn ouders – die inmiddels

ook weer in Haarlem woonden – hadden

in Schalkwijk stond nog leeg, dus in

eerste instantie gaan Ruud en Karen daar

wonen. Na een jaar kopen ze hun huidige

bovenhuis in de Barendsestraat. “Dat moet

in 2000 geweest zijn”, zegt Ruud.

Ze wonen er met Cookie 

en Pepsie, hun twee

poezen.

“Het was betaalbaar

voor ons en dichtbij het 

centrum. En het bevalt 

ons goed. Steeds beter 

eigenlijk. Vroeger was

het Rozenprieel toch 

meer een dorp, iedereen 

kende elkaar. Omdat er 

nu meer mensen van buitenaf zijn komen 

wonen, vind ik dat de sfeer wat opener 

is geworden. En het valt me op dat de 

nieuwe bewoners ook wat meer aandacht 

hebben voor het schoonhouden van alles. 

Gemiddeld staan er wel drie huizen per 

straat te koop, en de meeste mensen 

beginnen met verbouwen, dus eigenlijk 

wordt alles alleen maar mooier!”

“We hebben geen 

vrienden in de 

buurt, maar wel 

mensen die we 

groetten. Elkaar vriendelijk goedemorgen 

wensen, vind ik eigenlijk al genoeg. 

Eerlijk gezegd vind ik zelfs een zekere 

anonimiteit wel prettig. Als ik bij vrienden 

in Nieuw Vennep ben, loopt iedereen bij 

elkaar in en uit,  in de zomer barbecueën 

ze dan weer links, dan weer rechts en 

dan weer aan de overkant. Dat zou mij 

benauwen. En als er eens ruzie is, heb je 

daar meteen de poppen aan het dansen. 

Uiteindelijk denk ik dat je het samen 

langer goed houdt, als er een zekere 

afstand is tussen bewoners.” 

Ruud is verkoper keramiek, glas, 

kunststof en aardewerk. Hij verkoopt 

onder meer vazen aan kwekerijen. Zijn 

rayon loopt van Hillegom tot Hoek van 

Holland. Gemiddeld bezoekt hij zes a 

zeven klanten per dag. Hij en Karen 

spreken samen Engels. Zo zijn ze ooit 

begonnen en Karen werkt voor een 

internationaal computerbedrijf waar de 

voertaal Engels is.

Als ik achter bij hun huiskamer uit het 

raam kijk, zie ik een braakliggend terrein: 

Van Marumstraat tussen no. 5 en no. 19 

in. “Er zijn daar vier huizen gesloopt, 

maar het wachten is nog wat er voor 

in de plaats komt. We zien het wel. Op 

zich hebben we nu wel een lekker ruim 

uitzicht en we zijn blij dat de ergste troep 

is opgeruimd”.

Maar het mooiste bewaart hij voor het 

laatst. Vlak voor mijn vertrek vraag ik 

of ze in de zomer naar buiten kunnen, 

hebben ze een balkon of een terrasje of 

zo?

En dan klimmen we nog twee trappen 

op. Opeens sta ik op een van de hoogste, 

mooiste plekjes van Haarlem, bovenop 

de Barendsestraat! Met uitzicht op de 

V&D, de oude Bavo, de Bavokathedraal, 

de Greinerschool, de hijskranen bij de 

Mariastichting. Geen inkijk, alleen maar 

ruimte en rust. Ruud is verbaasd te zien 

hoe opgetogen ik reageer. En ik weet weer 

waarom deze rubriek zo leuk is om te 

maken!

interview: Hanneke van Laar

“Gewoon dag en hallo
zeggen tegen elkaar

vind ik al mooi!”
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Op 8 november jongstleden beleefde het toneelstuk Feest! zijn 

première in het restaurant van woonzorgcentrum De Roos. Voor de 

tien spelers van gelegenheidstoneelgroep Rechte Rimpels, voor het 

merendeel afkomstig uit het Rozenprieel, was het de bekroning van 

vele maanden keihard werken onder leiding van acteur/regisseur 

Aad Spee en dramaturg Gerard Kooiman. Voor het script baseerde 

toneelschrijver Erik-Karel de Vries zich op de soms ontroerende 

herinneringen van de spelers zelf. Op het moment van verschijnen 

van deze Rooskleurig is ook Feest! zelf al weer verleden tijd. Een 

terugblik van Joost Mulder.

Aad, wat moeten we nou als we straks in een gat vallen?’ 

De verzuchting valt eind september tijdens een repetitie in 

wijkcentrum Binnensteeds. Het is duidelijk: de leden van 

toneelgroep Rechte Rimpels, de jongste 56 en de oudste 79 jaar, 

zijn verslaafd geraakt aan toneelspelen, een voor de meesten 

nieuwe activiteit. Duidelijk is ook de onderlinge band die is 

ontstaan sinds de tien spelers begin februari voor het eerst 

bij elkaar kwamen om levenservaringen uit te wisselen en al 

improviserend hun eigen verhaal vorm te geven.

Met nog twee maanden te gaan begint het er zo 

langzamerhand om te spannen. De meesten hebben hun tekst 

nog bij de hand, maar het stuk heeft al onmiskenbaar vaart. 

De dialogen komen soms hard aan. ‘Mijn hemel, kind wat ben 

je oud geworden!’ ‘Ja, goed hè?’ “Moet je die handen zien, ze trillen 

helemaal!’ ‘Ja dat klopt.’ ‘En die rimpels in je gezicht! Zulke diepe 

rimpels!’ ‘En die wallen onder mijn ogen….’ ‘Je had zo’n enorme 

bos haar, van dat mooie, dikke haar…Waar is dat gebleven? Kind, je 

lijkt wel een beetje op een man!’ De eerste spreekster valt even uit 

haar rol en zegt ‘Ik zeg liever leuke dingen tegen d’r, hoor!’ Waarop

de ander nuchter reageert: ‘Het is op mijn lijf geschreven.’

Plaats voor humor is er ook. ‘Ik ben in het Spaarne gelazerd. We 

zitten op zo’n bankje, slaat-ie ineens een arm om me heen. Nu, ik had 

geleerd dat je, als je moeite hebt met opstaan, zo ver mogelijk naar 

voren moet buigen. Je evenwicht zoeken en dan pas kráchtig overeind 

komen. Dus dat deed ik. Maar ja, ik ging niet omhoog, ik ging recht 

naar voren. Ik duik zo het Spaarne in! En weet je wat-ie doet, die 

vent? He-le-maal niets!’ Door het repetitielokaal  klinkt gelach 

en commentaar: ‘Wat een hufter!’

Een ander, de jongste Rechte Rimpel, denkt hardop terug 

aan een legendarisch optreden van The Who: ‘Ik was vijftien, 

Concertgebouw in Amsterdam binnenstapte zag ik een muur van 

speakers.’

Een kleine veertig jaar na dato ben ik in wijkcentrum 

Binnensteeds getuige van het ontstaan van wat een prachtig 

stuk belooft te worden. Een stuk dat zoals gezegd bij 

verschijning van deze Rooskleurig al weer achter ons ligt. 

Het is te laat om Tini, Gitta, Thea, Mary, Mary P., Anne, Janny, 

Saadet, Johan en Ad nog ‘toi, toi, toi’ en ‘Hals- und Beinbruch’ 

herinnering en dat het gat maar moge uitblijven!’

door Joost Mulder

Feest! is alweer geweest

Rechte Rimpels in de Roos door Joost Mulder
haar- en nagelstudio

HAIR 2 NAIL

Iedere eerste woensdag van de maand:
kinderen knippen 10 euro
Bent u slecht ter been? Iedere donderdag gratis habeen? Iedere donderdag gratis haal- en brengservice

Bakkerstraat 2 zzwart
2012 ZJ Haarleem
tel: 023-53131331

Openingstijden
dinsdagg van 9:00 tot 15:00
woensdag van 9:00 tot 17:00
donderdag van 9:00 tot 21:00
vrijdagg van 9:00 tot 17:00
zaterdagg van 8:00 tot 13:00
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We zijn extra open oop maandag 22 december.  Op 31 december zijn we ook open.
We zijn gesloten vann 25 t/m 30 december, en van 1 t/m 5 januari.


