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K u n s t e n aa r s  i n  d e  Roo s

Joke Hak werkt 
sinds 1989 in de 
voormalige Petrus 
Canisiusschool 
aan de Linschoten-
straat 23 in het 
Rozenprieel. 

In de school hebben 8 kunstenaars 
een atelier in de oude klaslokalen. 
Joke Hak is er zeer gelukkig. Maakt 
er schilderijen, tekeningen, beelden, 
landschapjes in hout en karton 
en af en toe iets anders zoals de 
lappen pop op de foto. Ze schildert 
vooral portretten, veelal zangers en 
filmsterren, maar ook graag aapjes en 
honden.

De landschapjes zijn plekjes waar 
zij graag zou vertoeven. Afgelopen 
jaren exposeerde zij regelmatig in De 
Vishal, Vleeshal en De Fietsznfabriek 
te Haarlem. Tijdens de Haarlemse 
Kunstlijn houdt zij altijd open atelier 
en bent u hartelijk welkom!
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Telefoonnummers

Buurtcentrum De Tulp 5422862

Hannie Schaftschool 5312119

Speeltuin het Paradijsje 5512636

Gemeente Haarlem 5113000

Meldpunt voor

problemen in de wijk 5115115

Politie Haarlem 0900-8844

Participatiegroep Rozenprieel

Peter van Berkel 5322639       

(veiligheid)

Melle Koning 06-42590394

(website, penningmeester)

Maarten Pieter Schinkel 5344745

(gemeentezaken)

Ellen Verheul 5277766             

(secretaris)
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•

•

•

Redactie Rooskleurig

Frans van Heiningen, Gonda Koster en 

Ellen Verheul

                   website: 

www.rozenprieel.nl

Colofon

voorkant: Richard Tolmeijer

opmaak: Anke Brinkman

kidspage: Jikke

foto’s: Ellen Verheul, Joost Mulder,   

Anke Brinkman

productie: Paswerk, Hoofddorp

redactie-adres: Buurtcentrum de Tulp,     

of ellen.verheul@zonnet.nl 

2

Deze keer in de Rooskleurig
3   Nieuws

4   Even voorstellen: de projecten van het wijkcontract

6   Oproepen 

7   De buren op nr. 28 ... de Barendsestraat

8   Rechte rimpels

10 Kidspage

13 Buurthuispagina’s van de Tulp

15 Fotoimpressie: De buurtschoonmaak

16 Kunst in de wijk

Redactioneel
Dit nummer van de Rooskleurig is vol
van het wijkcontract. Dat is niet voor
niets! Want als alles gaat lopen zoals
afgesproken, kan de Roos een mooie
toekomst tegemoet zien. Het wijkcontract
heeft veel energie van wijkbewoners
losgemaakt: wel 60 mensen hebben zich
opgegeven voor de diverse werkgroepen.
De Tulp werd afgelopen zomer druk 
gebruikt als vergaderplek. Er zijn veel
creatieve ideeën geopperd. Zo is er
een (geheim) genootschap opgericht
dat streeft naar een echte Groene Roos.
Het Kunst&Cultuurproject, wil kunst
in de openbare ruimte, met en door de buurt gemaakt.
Schoon&Heel gaat doen wat de naam zegt en zorgen dat
het Rozenprieel ook begaanbaar wordt voor rollators.

Dankzij het project Veilig durven
we straks allemaal in het donker
over straat. En straks worden we
niet meer van de sokken gereden
door al te snelle auto’s en staan
auto’s niet meer op de stoep in de
weg, door het werk van Verkeer
en Parkeren. En de pleintjes
zijn straks groene rustpunten
en trefpunten in de wijk. De
Tuin van Jonker wordt een feit!
Droomt u er al van? Wij wel! De
komende twee jaar zullen we over
het wijkcontract berichten. Elk 
nummer zetten we een project
in het volle licht en zullen we

kijken hoe het staat met de uitvoering van het wijkcontract.
Want we willen natuurlijk wel dat de beloften worden
waargemaakt. Voor nu: veel leesplezier!

Ellen Verheul
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Foto-impressie Buurtschoonmaak 
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foto’s: Anke Brinkman


