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Redactioneel

Tijdens de wandeling op 19 mei voor 
het buurtcontract, (pag 3-5) stelden we 
vast dat er nog heel wat te verbeteren 
valt in de wijk. Maar gelukkig 
hoorden we ook goede en bijzondere 
ervaringen van buurtbewoners. Zo 
vertelde een wijkgenoot dat ze tot 
haar verrassing een goudhaantje 
en een wulp in haar tuin zag; deze 
soorten verwacht je niet in wijk met 
zoveel steen. Een andere bewoner vertelde zijn bijzondere 
waarneming van een vleermuis in de tuin, weliswaar geen 
vogel maar een vliegend zoogdier. Ook zag iemand in de 
zomer een kleine bonte specht aan de vetbol hangen en 
pimpelmezen broeden bijna elk jaar bij haar een nestje uit.
Een onderzoekje en het interview met een deskundige 
buurtvogelaar Matthijs Kuijpers (pag 6) heeft ons geleerd dat 
het Rozenprieel een vogelrijke buurt is, ondanks dat sommige 
soorten zoals de gierzwaluw en de huismus 

minder vaak gezien worden. Komt dat 
doordat vogels ook na het verdwijnen 
van het vele groen eind 19e eeuw het 
Rozenprieel nog steeds als hun biotoop 
beschouwen of is het omdat we zo 
dicht bij de Haarlemmer Hout wonen? 
Als de plannen voor meer groen in 
de wijk, door bewoners en Ymere 
geopperd doorgang vinden (en waar 
ú ook een bijdrage in kunt leveren), 
zou dat niet alleen het woongenot van 

de buurtbewoners ten goede komen maar ook dat van de 
vogels! Wij vonden het leuk om aan al die (vreemde) vogels 
die zich thuis voelen in onze wijk aandacht te geven in deze 
Rooskleurig omdat we door de drukte van de dag vaak 
onvoldoende tijd hebben om ze te op te merken. Op de cover 
ziet u de ‘papegaaiman’ Kortekaas met zijn kaketoe, voorheen 
woonachtig in de Tibautstraat, die we na zijn overlijden helaas 
moeten missen in het Rozenprieelse straatbeeld. 
                                                                                     Gonda Koster
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Publiciteit 
 
Het vorige nummer van de Rooskleurig 
bleef niet onopgemerkt. ‘Tijd voor een 
nieuwe revolutie in het Rozenprieel’, 
eindigde Floris Mulder zijn artikel 
over de stadsvernieuwing in de 
jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw, 
toen de Republiek Rozenprieel werd 
uitgeroepen en de wijkvernieuwing 
zich niet zonder slag of stoot ontrolde. 
Het Haarlems Dagblad (HD) pikte de 
boodschap op. Op 1 februari verscheen 
een artikel over het waarom van die 
oproep. ‘Een wijk is nooit af’, was het 
antwoord. De wijkvernieuwing heeft 
niet alle problemen kunnen oplossen. De 
beperkte toegankelijkheid van de wijk, 
de hoge huizendichtheid, het gebrekkige 
onderhoud en de stenigheid bleven veel 
buurtbewoners immers een doorn in 
het oog. De Participatiegroep riep de 
gemeente op haar beurt op tot actie. ‘De 
gemeente sluit met sommige wijken een 
buurcontract af om tot wijkverbetering 
te komen. Dat zou voor onze wijk ook 
interessant zijn.’ 

Ko van Leeuwen schreef twee mooie 
columns in het HD, over Beatrix als 
‘beschermvrouwe van het Rozenprieel’en 
tante Jans op het Palmplein. De 
internetcolumn van het Raarlems 
Dagklad schreef over ’regeren met harde 
hand, van het kleien’ (zie het interview 
met Harry Valkenier). Uiteraard hebben 
we de Rooskleurig, zoals in het verleden 
standaard gebeurde, naar de koningin 
gestuurd, met de felicitaties voor haar 70ste 
verjaardag. Hiervoor werden we ‘hartelijk 
bedankt’.    

Oude panden Ymere 

Er broeide iets begin februari. De 
Woonmaatschappij, inmiddels gefuseerd 
met Ymere, wilde praten met de 
Participatiegroep en buurtcentrum de 

Tulp. Onderwerp van gesprek: hun 
bestand van oude panden. Dus niet de 
nieuwbouw van de jaren 70-80, maar de 
oude woningen die de voorgangers van 
Ymere in de loop der tijd van de gemeente 
hebben overgenomen. Meer dan eenderde 
van het Rozenprieel wordt door Ymere 
beheerd. De woningen staan verspreid 
in de wijk en zijn vaak in slechte staat. 
Er moet iets mee gebeuren, maar wat 
staat nog niet vast: het kan gaan om 
renovatie, sloop en nieuwbouw, en ook 
een andere indeling of bestemming van 
de grond. Het wordt een lange-termijn 
project. Na de zomer wil Ymere de grote 
lijnen op papier hebben, de uitvoering 
wordt uitgesmeerd over 20 jaar. Omdat 
het om een flink aantal woningen gaat, 
biedt het een kans om na te denken over 
wat grotere vragen in de buurt: willen 
we bijvoorbeeld meer bedrijfsruimte 
creëren voor winkels of horeca? Of voor 
groen en kinderspeelplaatsen? Is het 
mogelijk meer variatie te krijgen in het 
woningbestand? Willen we hoogbouw? 
Welke huizen zijn zo karakteristiek voor 
de Roos dat we ze willen behouden en 
opgeknapt willen zien? Is er behoefte aan 
meer gebouwen met een sociale functie? 
Ymere wil de wensen van de bewoners en 
de buurt graag horen. De buurtwandeling 
in de aanloop naar het wijkcontract – zie 
hieronder – was een goed begin om met 
buurtbewoners ideeën op te doen. 

Wijkcontract voor de Roos

Moest de wijkraad in de jaren ‘70 nog 
lang en heftig actie voeren voordat 
de gemeente wilde luisteren naar de 
wensen van de buurt, anno 2008 loopt 
het gelukkig anders. Tegenwoordig werkt 
de gemeente met wijkcontracten, waarin 
de gemeente met alle partijen in een wijk 
afspraken maakt over noodzakelijke 
verbeteringen. Dus geen plannen meer uit 
de ivoren toren, maar plannen waarover 
de bewoners zelf hebben meegedacht en 
besloten. Geen vage toezeggingen die 

verdwijnen in de voor buurtbewoners 
ongrijpbare gemeentelijke bureaucratie, 
maar harde afspraken die moeten worden 
nagekomen. Bij de uitvoering wordt er 
in werkgroepen samengewerkt, door 
buurtbewoners, gemeente, Ymere, politie, 
de Tulp en andere betrokkenen. 

Een wijkcontract voor de Roos leek de 
Participatiegroep een goed idee. Mede 
op onze aandrang komt het er ook. 
In het contract kunnen we duidelijke 
afspraken zetten over problemen waar 
we al lang tegenaan kijken. Zoals de nog 
steeds braakliggende Tuin van Jonker. 
Het vieze Palmplein, de nieuwbouw 
aan de van Marumstraat die al twee 
jaar wordt uitgesteld. En de verlopen 
parkeerterreintjes, hondenpoep, slechte 
bestrating, achterstallig onderhoud of 
drukke busroutes. In de enquête die u 
in mei in de bus hebt gekregen kon u 
uw eigen onderwerpen en prioriteiten 
aangeven. Tijdens de wijkwandeling 
op 19 mei hebben burgemeester Bernt 
Schneiders, stadsdeelmanager Hans 
Vriend en een flinke groep buurtbewoners 
met mensen van de Tulp, Ymere en de 
politie een ronde door de wijk gemaakt, 
op zoek naar plekken en onderwerpen 
die voor verbetering vatbaar zijn. Die 
bleken er meer dan genoeg. Wat dacht 
u van: meer prullenbakken, schilderen 

Nieuws van de Participatiegroep
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van blinde muren, bescherming tegen 
snelheidsduivels, begaanbare trottoirs, 
om een paar voorbeelden te noemen? 
‘Over twee jaar wil ik hier met u 
champagne drinken’, alsdus Hans 
Vriend. Tot die tijd is er dus nog genoeg 
te doen.  

De resultaten van de enquête en de 
buurtwandeling worden gepresenteerd 
op 23 juni. Dan is er om 19.30 uur een 
bewonersavond in de Tulp. Iedereen is 
welkom om mee te denken over hoe de 
thema’s die de buurt het belangrijkst 
vindt, kunnen worden aangepakt. Na 
23 juni gaan er werkgroepen aan de 
gang, om er concrete afspraken voor 
het wijkcontract van te maken. Het 
contract wordt in september officieel 
ondertekend, waarna de werkgroepen 
beginnen met de uitvoering. Iedereen 
met ideeën is welkom. Doet u mee? 

De Tuin van Jonker
Hierover is weinig nieuws te melden. 
Ymere werkt op dit moment (eind mei) 
aan een plan. Dat plan moet dan nog 
worden besproken met de gemeente, nu 
nog eigenaar van de grond. Ymere wil de 
Tuin groen houden, misschien zelfs ook 
de ernaast liggende parkeerplaatsen! We 
wachten af....  

                                           Ellen Verheul

De dames van art-in-business aan het werk.

Muurschildering bij Ben Neijndorffplein 
 

De onderdoorgang Ben Neijendorffplein is inmiddels aan twee kanten beschilderd, naar ieders 
tevredenheid. 

De buurmannen maken de muur alvast schoon. 
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Drollen op het Palmplein 
Het Palmplein is al enige tijd de meest vieze plek in het 
Rozenprieel. Er ligt heel veel hondenpoep en zwerfvuil. Na 
een dringende oproep van buurtbewoners is de gemeente in 
actie gekomen. Het plein is begin april grondig schoongemaakt. 
Heerlijk! De bewoners vonden het geweldig, kinderen konden 
weer op het plein spelen, en de buurtbewoners konden met mooi 
weer op het plein zitten. Helaas lagen er binnen twee dagen 
alweer een paar hondendrollen en binnen een maand was het 
weer ronduit smerig. 

Daarom willen wij de baasjes van honden die hun hond 
uitlaten in het Rozenprieel vragen om stoepen, straten en 
pleinen schoon te houden en de drollen van hun hond op te 
ruimen. Het opruimen van hondenpoep en het bij je hebben 
van een opruimzakje is sinds begin dit jaar wettelijk verplicht in 
Haarlem. Maar we vragen dit niet alleen omdat het verplicht is. 
Het schoonhouden van onze stoepen, straten en pleinen is veel 
plezieriger voor ons allemaal! Iedereen wil graag thuis komen 
zonder hondenpoep aan z’n schoenen, en kinderen willen buiten 
kunnen rennen en spelen zonder uit te hoeven kijken waar ze 
lopen. 

Hoe schoon het plein in april eventjes was, kunt u nog zien op 
www.rozenprieel.nl. 

Margreet Jonkman      ..

Wat zijn de regels?
Het hondenbeleid in Haarlem is vanaf 2008 
aangepast. De naleving van de regels wordt 

intensiever gecontroleerd. 

Spelregels 
Elke hond moet een hondenpenning dragen

Honden moeten altijd aan de lijn lopen 

Honden kunnen vrij rondrennen op de 
losloopplaatsen

Hondenbezitters zijn verplicht de poep van  
de eigen hond op te ruimen

Iedereen met een hond heeft buiten een 
opruimmiddel op zak 
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Vogelaar in de Roos

Vogelliefhebber worden doordat je naar het 
Rozenprieel verhuist klinkt onwaarschijnlijk. 
Toch was dat precies wat er bij Matthijs 
Kuijpers gebeurde toen hij in 1984 zijn 
flatwoning aan het Zuider Buiten Spaarne 
betrok. Het was het begin van een passie 
die hem sindsdien niet meer heeft losgelaten 
en waarvoor hij in de lente regelmatig voor 
dag en dauw op de fiets stapt om naar de 
Amsterdamse Waterleidingduinen te gaan. 

Matthijs, in het dagelijks leven 
medewerker van de afdeling Financiën 
van de gemeente Haarlem, was destijds 
de eerste bewoner van het blok flats 
aan het Zuider Buiten Spaarne waar hij 
woont. ‘Inmiddels ben ik ook, met vlag 
en wimpel, de oudste bewoner,’ vertelt 
hij. ‘Het zijn appartementen waar de 
meesten op zijn hoogst zo’n vijf tot zeven 
jaar blijven. Dan komt er een vriendin 
of vriend bij en dan willen ze kinderen 
of zoiets en dan wordt het gewoon te 
klein. Met één kind houden ze het vaak 

nog wel een tijdje uit, maar meestal zie je 
ze uiteindelijk dan toch vertrekken. Het 
verloop is groot.’

Meeuwen

Het waren de rond zijn op de derde 
verdieping gelegend appartement 
cirkelende meeuwen die bij Matthijs 
de tot dan toe sluimerende interesse 
in vogels aanwakkerden. ‘Vanuit mijn 
raam zag ik meeuwen met donkerbruine 
vleugels, zwarte vleugels, grijze vleugels,’ 

kijkt hij terug. ‘Daar wilde ik gewoon 
meer van weten. Niet lang daarna, 
in 1985, kwam de KRO toen met een 
televisieprogramma over vogels, waar 
het boek “Vogels kijken, een sport” bij 
hoorde (geschreven door vogelexpert 
Jan van Gelderen, red). Ik heb dat boek 
aangeschaft en ben het programma gaan 
volgen. Zo is het balletje gaan rollen. Ik 
werd lid van de Vogelbescherming en ben 
meegegaan op allerlei excursies, zoals 
naar het Zwin bij Cadzand. Ik ben ook 
lid geworden van een vogelwerkgroep 
en heb een vogelkijker gekocht. Eerst 
een kleintje, toen een wat grotere en 
uiteindelijk een telescoop.’

Koppie omlaag

Vanuit zijn adelaarsnest aan het 
Zuider Buiten Spaarne is er voor de 
vogelliefhebber die Matthijs sindsdien is 
nog altijd genoeg te zien. ‘Als het zo rond 
Koninginnedag een beetje mooi weer is, 
kun je hier gierzwaluwen zien en horen, 
met zo’n gierend geluid. In mei zie je wel 
eens een visdiefje voorbijkomen langs het 
Spaarne, met zijn koppie omlaag gericht. 
Als ’s winters de sloten dicht liggen en 
het Spaarne nog niet, krijg je hier een 
hele concentratie van watervogels. Daar 
heb ik wel eens een krooneend tussen 
gezien, een vogel die zich normaal 
gesproken bij de Ronde Venen ophoudt, 
in de buurt van Abcoude en Vinkeveen, 
en ’s winters ook wel in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen.’

Kickboksen

Het gedrag van vogels is een van de 
dingen waar Matthijs telkens weer 
door geboeid wordt. ‘De meerkoeten in 
het Spaarne, bijvoorbeeld, die kunnen 
behoorlijk agressief zijn tegen elkaar. 
Die zie je in februari, maart, april soms 
echt met elkaar kickboksen. Ook zwanen 
kunnen flink tegen elkaar tekeer gaan. 
Futen, die ik op het Spaarne de laatste 

De passie van…Matthijs Kuijpers  door Joost Mulder
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jaren overigens wat minder zie, hebben 
een fascinerend paringsritueel. Die zie 
je ze met hun kop schudden en soms 
een takje aan elkaar doorgeven. Tussen 
de wilde eenden gaat het er veel minder 
vredelievend aan toe. Dan zie je dat 
vrouwtjes die al op het nest hebben 
gezeten, of al jongen hebben, worden 
besprongen door mannetjes die nog 
willen paren. Zo’n vrouwtje wordt dan 
door een aantal mannetjes soms helemaal 
onder water geduwd. Dat is wel eens 
een rotgezicht. Een enkele keer verdrinkt 
zo’n vrouwtjeseend ook. Dan zie ik liever 
de aalscholver jagen en vlak bij een van 
de woonboten onder water duiken, om 
aan de andere kant weer boven water te 
komen. Reigers zie je hier natuurlijk ook. 
Die zitten soms vlak naast een sportvisser 
te wachten tot die iets vangt.’

Ramen lappen

Ook meeuwen, de vogels waarmee 
Matthijs’ passie ruim twintig jaar geleden 
begon, laten zich op het Zuider Buiten 
Spaarne nog altijd regelmatig zien. ‘In de 
duinen zijn ze feitelijk verjaagd door de 
vos, waardoor ze meer naar de stad zijn 
getrokken,’ legt hij uit. ‘Dat er mensen zijn 
die ze voeren speelt denk ik ook een rol. 
Een nadeel van hun aanwezigheid hier is 
dat je van die meeuwenpoepstrepen op je 
ramen kunt krijgen. Als het oostenwind 
of zuidoostenwind is, is dat vaste prik. 
Dan waait die meeuwenpoep hier tegen 
de ramen. Dan weet ik dat het weer ramen 
lappen geblazen is. Als het westenwind is 
heb je dat nooit.’

Kijkhut

Hoe boeiend het vogelleven op en rond 
het Spaarne ook is, Matthijs trekt er 
regelmatig op uit om vogels te gaan 
kijken. Tot zijn favoriete stekken behoort 
een vogelkijkhut in recreatiegebied 
Spaarnwoude. ‘Vorig jaar zat ik daar een 
keer in mijn eentje,’ herinnert hij zich, 
‘En toen landde er een zeearend in het 
weiland achter de plas waar die hut op 

uitkijkt. Hij werd lastig gevallen door 
allemaal kraaien en ook nog een paar 
buizerden. Ik heb hem zeker een kwartier 
kunnen bekijken.’ 
 
Leuk beestje

Een andere favoriete bestemming 
van Matthijs zijn de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, waar hij in de lente 

met een collega-vogelliefhebber 

vogeltellingen doet. ‘Met twee paar 
ogen en twee paar oren neem je meer waar 
dan in je eentje, en het is ook nog eens 
gezelliger,’ zegt hij hierover. ‘We doen per 
seizoen acht waarnemingen, waarvoor we 
al vóór zonsopgang ter plaatse moeten 
zijn. Begin juni is dat rond vijf uur ’s 
ochtends. Dat is het tijdstip waarop  de 
vogelzang het intensiefst is. We herkennen 

de vogels hoofdzakelijk op ons gehoor. 
Je hoort dan bijvoorbeeld de boomklever, 
boomkruiper, roodborsten natuurlijk, 
maar ook de fitis, nachtegaal, tjiftjaf, 
koolmeesjes, pimpelmeesjes, zo nu en dan 
een glanskop, de gekraagde roodstaart en 
af en toe ook een wielewaal.’ Gevraagd 
naar zijn favoriete vogel noemt Mathhijs 
na enig aarzelen diezelfde wielewaal. ‘Dat 
vind ik wel een leuke vogel om te horen 
en te zien,’ zegt hij bedachtzaam. ‘Maar de 
gekraagde roodstaart vind ik eigenlijk ook 
wel een leuk beestje.’

Hondsbrutaal

De opkomst van de nijlgans, de hooligan 
onder de vogels die Nederland kent, 
is Matthijs niet ontgaan. ‘Die heb ik 
langs het voetpad langs de Heksloot in 
Haarlem-Noord zien broeden. Dat is in 
feite een soort hondenuitlaatplek, maar 
daar hebben die nijlganzen niets van. 
Die krijgen daar gewoon jongen en die 
lopen daar ook gewoon rond. Ik heb ze 

ook wel eens op het Kennemerplein 
gezien, achter het station. En iemand 
vertelde me dat er in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen een havik een 
nest had en er een nijlgans kwam die 
hem daaruit probeerde te verjagen. 
Die beesten zijn echt hondsbrutaal, die 
kunnen zich overal handhaven. Bij de 
Verfroller zitten er nu ook twee.’

Zeldzame bezoekers

Hoewel Matthijs niet tot de 
vogelliefhebbers behoort die hun best 
doen zo veel mogelijk soorten met eigen 
ogen te zien, trekt hij er wel eens speciaal 
op uit als er een melding is van een 
zeldzame gevederde bezoeker. ‘Met die 
vriend waarmee ik die vogeltellingen 
doe gaan we wel eens op zo’n melding 
af, vertelt hij. ‘Een paar jaar terug was 
dat bijvoorbeeld een zwarte ooievaar, 
die bij Medemblik was gezien. En vorig 
jaar een ralreiger, die bij Julianadorp 
was waargenomen. We gaan ook wel 
eens naar de Waddenzee om vogels te 
kijken. Bijvoorbeeld de zwarte sterntjes, 
als ze van het IJsselmeer naar Balgzand 
trekken. Tegen de avond, als de duisternis 
gaat vallen, zie je ze dan voorbijvliegen, 
in gezelschap van visdiefjes en andere 
vogels. Dan moet het een mooie dag zijn, 
met een heldere hemel en niet te veel 
wind. Dan zie je de zon in de zee zakken 
richting Den Helder. Dat zijn echt dagen 
waarop je heerlijk kan genieten.’

(illustraties uit het rizla-album, Zo leer je vogels 

kennen, van Joost Mulder)

Matthijs Kuijpers: ‘De 
meerkoeten in het Spaarne 
kunnen behoorlijk agressief  

zijn tegen elkaar.’
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De Gierzwaluw 
Rond koninginnedag komt de gierzwaluw weer in onze wijk na een vlucht uit Afrika. Vanaf het moment van aankomst scheren ze 
in groepjes door de wijk. De gierzwaluw komt elk jaar op dezelfde plek om te broeden. Tegen augustus gaat hij weer terug. Hij leeft 
in de lucht en komt nooit op de grond. ’s Avonds stijgt hij op tot wel twee à drie kilometer hoogte om te slapen door middel van 
langzame vleugelbewegingen. Als het licht wordt laat hij zich zakken en vliegt hij weer door de straten. De gierzwaluw eet kleine 
insecten die hij al vliegend met geopende bek uit de lucht vangt. Hij bouwt zijn nesten onder losse dakpannen, in muurholtes en tegen 
oude dakgoten. Het vrouwtje legt twee à drie eieren en de jongen blijven op het nest tot ze gezamenlijk weer naar Afrika vertrekken. 

De prestaties van deze vogels zijn ongekend. De gierzwaluw is een echte luchtacrobaat, kan zeer snel manoevreren, haalt snelheden 
van 200 kilometer per uur en om voedsel te zoeken voor de jongen vliegt hij zelfs naar Londen. 

Het voortbestaan van deze vogel in onze wijk wordt bedreigd. Door nieuwbouw, renovatie en isolatie van huizen wordt het steeds 
moeilijker een plekje te vinden om een nest te bouwen. Er zijn dus maatregelen nodig om deze zo karakteristieke vogel in de wijk 
te houden. Dit kan door het plaatsen van nestkasten, speciale dakpannen met gaten en speciale gevelstenen. In het Rozenprieel is 
wel ruimte gecreëerd om te broeden. Het is echter de vraag of daarmee de zwaluw gered wordt voor de Roos. De nestkastjes en 
broedstenen blijven al tien jaar leeg. Evenals voor de oude trouwe huismus die steeds minder voorkomt, ziet het er voor de zwaluw 
slecht uit. Enige jaren geleden scheerden er nog tientallen boven de wijk, dit jaar zijn er nog maar drie gesignaleerd.

Frans van Heiningen

Nostalgie in
de Roos

broedstenen voor de gierzwaluw in de Asterstraatnestkasten in de Linschotenstraat
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Nostalgie in
de Roos

broedstenen voor de gierzwaluw in de Asterstraat

Kunst in de wijk

Paartje Turkse tortels in de Korte Poellaan. In de 

20e eeuw verspreidde de Turkse tortel zich van 

Zuid-oost Europa over het hele Europese continent, 

een bijzondere prestatie.

Pinda’s in de Bloemhofstraat,  Op de achtergrond de Bethelkerk waar straks 

drie appartementen verschijnen

Je zou denken dat de mussen op het Woonzorgcentrum de Roos waken over het behoud van de vogelstand 

in onze wijk. Het is een gemeenschappelijk werk van beeldend kunstenaar Tom Claassen en sierraadkun-

stenaar Ted Noten

Papegaai in de boom in de Camphuijsstraat

IJsvogels Merensplein
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Oproepen 
Kom naar de bewonersavond op 23 juni, 19.30 uur

In de Tulp worden op 23 juni de resultaten van de wijkenquete 
en de buurtwandeling gepresenteerd. Dan horen we wat volgens 
de buurtbewoners de belangrijkste onderwerpen zijn voor het 
wijkcontract. Hóe die onderwerpen kunnen worden aangepakt, 
daarover horen we graag uw ideeën. Wat kunnen buurtbewoners, de 
gemeente, politie, het wijkcentrum en Ymere doen? Kom dus naar 
deze avond! En neem uw buurman of buurvrouw mee!

Werkgroepen wijkcontract

Mocht u de 23e niet kunnen komen, dan is er nog geen man 
overboord. Want daarna gaan er werkgroepen aan de gang, waar u 
aan kunt deelnemen. De werkgroepen werken de ideeën eerst uit 
tot concrete plannen voor het wijkcontract. Het contract wordt op 22 
september officieel ondertekend. Daarna beginnen de werkgroepen 
met de uitvoering van de plannen. Doet u mee? U kunt zich hiervoor 
opgeven bij de Tulp, of bij de Participatiegroep (ellen.verheul@
zonnet.nl). Op onze site (www.rozenprieel.nl) kunt u eind juni zien 
welke onderwerpen er gekozen zijn en voor welke werkgroepen u 
zich kunt aanmelden. 

Betrokkenheid Participatiegroep

De Participatiegroep is een van de deelnemers in het wijkcontract. 
Dit betekent niet dat de participatiegroep ‘namens de 
buurtbewoners’ praat. We willen graag dat veel meer betrokken 
buurtbewoners actief worden. Iedereen weet weer iets anders, wil 
iets anders en kan iets anders. We vinden het belangrijk dat iedereen 
die wil bijdragen aan een betere Roos, bij de werkgroepen betrokken 
raakt. Dat doen we zelf ook. Daarnaast schrijft de Participatiegroep 
over de voortgang in het wijkcontract op www.rozenprieel.nl en in 
de Rooskleurig. En we blijven activiteiten uitvoeren die niet in het 
wijkcontract komen, zoals het reguliere overleg met de gemeente in 
het leefbaarheidsplatform.   

www.rozenprieel.nl



haar- en nagelstudio
 HAIR 2 NAIL

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

Bakkerstraat 2 zwart
2012 ZJ Haarlem
tel: 023-5313131

Openingstijden
dinsdag  van 9:00 tot 15:00
woensdag van 9:00 tot 17:00
donderdag  van 9:00 tot 21:00
vrijdag  van 9:00 tot 17:00
zaterdag  van 8:00 tot 13:00
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Vakantie van 8 juli t/m 21 juli. Op dinsdag 22 juli zijn we weer open.
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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 
en 3 maanden 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. 

We hebben weer ruimte voor nieuwe kinderen. 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.



door Jikke en Britt
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Beste mensen uit het Rozenprieel

Ik ben Aysel Demiral, ik ben Turkse van origine en ik ben in 
België opgegroeid en ruim 18 jaar woon ik hier in Nederland. 
Ik ben getrouwd en ik ben moeder van twee dochters. Ik heb 
9 jaar bij Stichting Radius bij een ID Regeling gewerkt als 
medewerkster opvoeding ondersteuning. Toen heb ik via een 
kennis gehoord dat Welzijnswerk Centrum Zuid op zoek was 
naar een Turkse wijkcontactvrouw. Ik ben het geworden en sinds 
15 maart 2008 ben ik in dienst.

Samen met mijn collega Hayat houden wij in verschillende 
wijken spreekuren voor allochtone vrouwen. Bij het 
buurcentrum de Tulp werk ik op dinsdagochtend samen  met 
Natascha, zij is de wijkagent van de Rozenprieel. De Tulp wordt 
elke dinsdagochtend goed bezocht door de vrouwen. Onder 
Marokkaanse thee  een koekjes beginnen wij onze ochtend. 
Er komen veel vragen aanbod zoals: Kan ik hier in de buurt 
inburgeren? Waar kan ik naailessen volgen? etc…….Loop je met 
vragen in je hoofd? Aarzel niet, maar bel of kom langs.

Sonrise komt in 2008 weer naar 

Haarlem. 

Aankomende zomer komt van 7 juli t/m 12 juli het 
sportevenement Sonrise voor de zesde keer naar de regio 
Haarlem. In Haarlem, Heemstede, Castricum en IJmuiden wordt 
op 12 locaties sportclinics gegeven in onder andere voetbal, 
volleybal en basketbal. Ook in het Rozenprieel wordt weerOok in het Rozenprieel wordt weer 
een Sonrise gehouden. Een week lang geven de sporters gratis 
training. Het evenement wordt georganiseerd door 15 kerken in 
de regio, in samenwerking met Athletes in Action Nederland. De 
Sonrise sporters zijn er weer klaar voor 

Al voor de zesde keer wordt Sonrise in de regio Haarlem 
georganiseerd. Door het succes wordt het evenement ieder jaar 
groter. De week zal vooral in het teken van sport staan, maar 
daarnaast is Sonrise bekend door de gezelligheid, ontmoetingen, 
goede gesprekken en natuurlijk de buurtbarbecue. Iedereen die 
wil, mag meedoen. 

Nieuws uit buurtcentrum de Tulp
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Sonrise wordt gehouden van 5 juli t/m 12 juli 2008, de tweede 
week van de zomervakantie. Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.sonrisehaarlem.nl  Of bellen met Ruud de Jong 
06-50634064

Heeft u nog klusjes te doen???

De mensen van Sonrise willen u hierbij graag helpen. Moet uw 
tuin opgeruimd worden of moet er ergens een schildersklus 
gedaan worden en het lukt u niet om het zelf te doen, dan kunt 
u zich opgeven in het buurthuis en dan wordt dat in de Sonrise 
week voor u gedaan.  

Even voorstellen..... Natascha Stui

Sinds november 2007 ben ik de nieuwe wijkagent. In 1997 ben 
ik naar de politieopleiding gegaan en in 1998 ben ik als agent 
gaan werken in het centrum van Haarlem.  Een aantal jaren 
later werd het gedeelte Zuid-West van Haarlem bij het centrum 
gevoegd. Het Rozenprieel valt ook onder “Zuid-West”.  Behalve 
het Rozenprieel ben ik ook wijkagent van de wijk Welgelegen en 
Zuiderhout. Al met al  een grote wijk!

Zoals u ongetwijfeld via de media en de berichten in de 
krant heeft kunnen vernemen is het uitgangspunt van de 
korpsleiding van de regio politie Kennemerland erop gericht 
de politie dichter bij de burger te brengen. Dit wil men bereiken 
door het gebiedsgebonden werken in te voeren. Wat zoveel 
betekent als dat inmiddels iedere wijk een “gebiedsagent” heeft 
gekregen. Deze gebiedsagent is medeverantwoordelijk voor de 
leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. 

Het ontstaan van de gebiedsagent heeft vele voordelen voor u 
als wijkbewoner en voor ons als politieorganisatie. Uw voordeel 
is dat u een herkenbaar gezicht van de politie heeft waar u 
de voor u belangrijke politiegerelateerde zaken mee  kunt 
bespreken. De gebiedsagent is op de fiets aanwezig in de wijk 
of is op het bureau voor de afhandeling van zaken die zich in de 
wijk afspelen. 

Voor de politieorganisatie bestaat het voordeel uit het sneller 
inzicht krijgen wat er leeft onder de mensen. Dit alles met het 
doel om meer leefbaarheid en veiligheid in uw wijk te bereiken.

Op het moment dat u overlast ondervindt van 
bijvoorbeeld autodiefstallen, hangjeugd, drugsoverlast, 
buren/relatieproblemen, huiselijk geweld, stalking  
onveiligheidsgevoelens, vernielingen, bedreigingen, 
baldadigheid, pesten, diefstallen en nog vele andere zaken: 

schroom niet en bel of mail me.

Ik werk samen met een groep collega’s die specifiek werkzaam 
zijn in deze wijk. Dit betekent dat er, behalve de wijkagent, 
veelal een vaste club mensen is, die surveilleert bij u in de wijk.

Op dinsdagochtend, tussen 10 en 11 uur, heb ik spreekuur 
in buurthuis de Tulp. Mocht er iets zijn wat u met mij wilt 
bespreken of tegen mij wil zeggen of u wilt gewoon kennis 
maken, dan bent u van harte welkom.

Kortom, tot ziens in de wijk!

vriendelijke groet  
Natascha Stui, tel: 0900-8844tel: 0900-8844 
e-mail: Natascha.Stui@kennemerland.politie.nl  

Zosoap,  
wie wordt de favoriete soapster van Haarlem?

Op 14 juni tijdens de Houtnacht zal er een competitie 
plaatsvinden tussen 4 groepen mensen die een kort soapfilmpje 
hebben gemaakt. Er kan dan gestemd worden wie de beste 
groep is en wie de beste individuele speler is. Het leuke is dat 
er 4 mensen uit het Rozenprieel meedoen. Dus komt allen naar 
de strijd kijken van 19.00 tot 21.00 uur in de Hout. Wie weet 
wint uw favoriete ster deze spannende strijd. En uw stem is van 
belang! 

Natascha Stui en Aysel Demiral



nieuws uit het buurthuis

Voor de verandering hebben we dit keer geen programmaoverzicht geplaatst. U kunt voor een

programmaoverzicht kijken in de vorige krant of u kijkt bij het buurthuis waar het programma

te vinden is op de posters en flyers op de ramen. Natuurlijk kunt u ook een van de medewerkers

in het buurtcentrum aanspreken met uw vraag.

Bij deze willen wij iedereen een heel goed nieuw jaar toewensen en veel voorspoed en

gezondheid.

In dit nieuwe jaar gaan wij er met z’n allen weer flink tegenaan om er iets gezelligs vaan

te maken.. En natuurlijk speelt het buurthuis voor velen daar een grote rol in. Voor veel

kids is de Tulp dan ook onmisbaar en komen zij met veel plezier op onze verschillende

activiteiten. Iedereen is welkom bij ons en wij hopen dat we dit jaar een gezellige tijd met

elkaar tegemoet gaan.

Wij zijn er klaar voor……JULLIE OOK???

Wie heeft per ongeluk een blauwe sjaal meegenomen uit het buurthuis? Svp terugbrengen

De grote vakantie activiteiten in de Tulp	

	 Week	1
Maandag 30 juni: knutselen en lekker buiten spelen
Dinsdag 1 juli: naar de  boerderij in het Amsterdamse bos. Brood en drinken meenemen.
Woensdag 2 juli: sport en spel
Donderdag 3 juli: naar de ballenbak. Kosten €5.00
Vrijdag 4 juli: knutselen en in de avond kienen

	 Week	2
Maandag 7 juli tot	 De hele week zijn de mensen van Sonrise er weer. Let op uw brievenbus  
vrijdag 11 juni voor het programma en kijk op de posters die in het buurthuis hangen.

	 Week	3
Maandag 14 juli:  naar Groenendaal. Vertrek 10.00 uur, terug om 15.00 uur. 
 Brood en drinken meenemen.
Dinsdag 15 juli: van alles en nog wat. Buiten spelen, schmincken, sport en spelletjes.
Woensdag 16 juli: kijkdoos maken. Als je een schoenendoos hebt, neem hem dan mee!
Donderdag 16 juli: naar de dierentuin met de trein. Vertrek 9.30 uur, terugkomst nog   
 onbekend. Kosten €5.00. Brood en drinken meenemen.
Vrijdag 17 juli: met mooi weer lekker buiten spelen en anders een binnenactiviteit.

	 Week	4
Maandag 21 juli: knutselen
Dinsdag 22 juli: spelletjes doen
Woensdag 23 juli: met mooi weer naar boerderij Zorgvliet. Kosten €5.00. 
 Brood en drinken meenemen.
Donderdag 24 juli: sport en spel.
Vrijdag 25 juli: de laatste dag van de vakantie. Hier maken we een feestje van met lekker  
 eten en drinken, dansen, zingen enz. We maken er samen een leuke dag  
 van. In de avond gaan we met mooi weer lekker sporten en met slecht weer
  binnen een disco of een filmpje kijken. Of wat de kinderen zelf verzinnen.

De	eerste	4	weken	van	de	grote	vakantie	zijn	wij	open.	Daarna	zijn	wij	2	weken	gesloten.	
Week	1,	3	en	4	zijn	we	geopend	van	12.00	tot	16.00	uur.	
De activiteiten zijn gratis tenzij er bij staat dat er een financiële bijdrage wordt gevraagd. 
Door	weersomstandigheden	kan	het	zijn	dat	we	een	alternatief	programma	moeten	doen.	

Het team van de Tulp wenst u een mooie zomer toe 

en een heel prettige vakantie.


