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Nieuws van de wijkraad

Stand van zaken herontwikkeling 

Koningstein en omgeving

De gemeente wil Koningstein en omgeving 
verkopen voor herontwikkeling. De wijkraad 
Rozenprieel spant zich al geruime tijd in om 

op deze markante plek aan het Spaarne iets moois 
terug te krijgen, nu daarvoor de kans is. 
Vorige zomer initieerden wij de studie Dromen-
stein, waarin John van Rooijen een breed gedragen 
schetsontwerp voorstelde, en stappen om tot reali-
satie daarvan te komen. De financiële haalbaarheid 
van dat ontwerp is inmiddels doorgerekend door 
Scope Bouwmanagement. We zijn voorstander 
van het uitschrijven van een prijsvraag voor het Ko-
ningsteingebied, binnen kaders die door omwonen-
den onderschreven worden. Daarbij dringen wij aan 
op co-creatie, samen met de (toekomstige) bewo-
ners en gebruikers.

Momententeel stelt de gemeente de kaders vast 
waarbinnen Koningstein en omgeving straks op de 
markt zullen worden aangeboden. Die kaders zullen 
hun beslag krijgen in een Programma van Eisen bij 
verkoop. De gemeente heeft toegezegd dat omwo-
nenden, betrokkenen en de wijkraad in het vaststel-
len van deze kaders een belangrijke inbreng hebben. 
Daartoe is een klankbordgroep opgericht, die al één 
keer bij elkaar is gekomen, samen met betrokken 
ambtenaren en verantwoordelijk wethouder Cassee.

De wijkraad Rozenprieel heeft een aantal uitgangs-
punten voor herontwikkeling van Koningstein voor-
gesteld. Een deel daarvan zal naar verwachting 
door de gemeente worden overgenomen. Maar 
er bestaat momenteel nog een essentieel verschil 
van inzicht over hoe groot de nieuwbouw op het 
Koningsteinterrein zal mogen worden. De wijkraad 
maakt zich sterk voor het volgende:

• Volledig en ruim open houden van bestaande 
zichtlijnen en verbindingen vanuit de achterlig-
gende wijk naar het Spaarne.

• Herontwikkeling en/of sloop en nieuwbouw met 
minder, niet meer volume. Substantiele verlaging 
en/of aftrapping van de bestaande bebouwing.

• Hoogwaardige en duurzame architectuur, 
die aansluit bij de bestaande bebouwing, de 
maat van het Rozenprieel en het Spaarne.  
De hoogte van Europan is hierbij maximerend.

• Aandacht voor een veilige en 
uitnodigende inrichting van de 
openbare ruimte, waaronder 
ruim openbaar groen, verbin-
ding met het water en aanleg 
van een plein aan de achterzijde.

• Bindend vastleggen van deze 
condities in het nieuwe bestem-
mingsplan (in voorbereiding 
voor maart 2014), zodat de 
nieuwe eigenaar er straks ook 
echt aan gehouden is.

Vooralsnog lijkt de gemeente ech-
ter uit te willen gaan van het be-
staande bestemmingsplan, waarin 
bouwrechten zijn opgenomen om 
het hele front langs het Spaarne 
tot 20 meter hoog en diep dicht te 
bouwen. De wijkraad is hier fel op 
tegen. We doen ons best om de 
gemeente in te laten zien dat ver-
dere verdichting op deze plek vol-
strekt ongewenst is. Koningstein is 
altijd al te groot geweest, en moet 
kleiner, niet groter.

Zie voor meer informatie, waaron-
der details over de inbreng van de 
wijkraad, http://dromenstein.word-
press.com

Wethouder Cassee stemt in met 

Edelweiss-studie

Samen met Koningstein is ook Edelweiss, een ver-
vallen deel van het oorspronkelijke industriele was-
serettecomplex aan het Zuider Buiten Spaarne 24-
30, voor verkoop vrij gekomen. Het gebouw werd 
door de gemeente als fietsenstalling gebruikt.
 
Entremedio Architectuur en Design heeft in opdracht 
van de wijkraad Rozenprieel een studie gedaan 
naar de architectonische waarde en mogelijkheden 
voor herontwikkeling van Edelweiss (Zuider Buiten 
Spaarne 30). 

Op 2 april overhandigde Entremedio, in aan-
wezigheid van een groot aantal geïnteresseer-
den in de Greiner, de studie aan de wijkraad en  

Inhoudsopgave
 
 2   Redactioneel en colofon

 3   Nieuws van de wijkraad
 
 5  Advertenties

 6   Thuisafgehaald.nl

 7   Nieuwe gezichten
 
 8   Hannie Schaftschool 
 
 10 Anouk en Alex, dubbelinterview
      
 12  De Buren van nr 8

 14  Aciviteiten de Tulp

 16   In de oude Roos
 

Redactioneel

Voor u ligt de nieuwe editie van de Rooskleurig. Een bijzon-
dere editie, want zoals u ziet zijn we overgegaan op kleur. 
Ook de voorkant is iets anders 

dan u van ons gewend bent: niet meer 
ontworpen door Richard Tolmeijer maar 
net als de rest van de wijkkrant, door 
onze vaste vormgever Anke Brinkman. 
Natuurlijk willen we vanaf hier Richard 
hartelijk bedanken voor zijn jarenlange 
bijdrage aan de wijkkrant.
Een andere vertrouwde pagina die u 
zult missen is de kinderpagina. In plaats 
daarvan een boeiende uitleg van de 
Hannie Schaftschool en Op Stoom over 
een nieuw gezamenlijk totaalconcept 
over kinderopvang. Maar veel is geluk- 
 

kig ook hetzelfde gebleven. Uiteraard veel aandacht voor actu-
ele ontwikkelingen, zoals de herontwikkeling van Koningstein en 

omgeving en het Edelweisscomplex. 
Maar ook de inmiddels bekende bij-
dragen van Hanneke van Laar, Joost 
Mulder en Frans van Heiningen. He-
laas neemt Frans afscheid als redac-
tielid. Na jarenlang geschreven en 
gefotografeerd te hebben voor de 
Rooskleurig vindt hij het tijd worden 
voor wat anders. We zullen vooral zijn 
historische bijdragen zeer gaan mis-
sen, die altijd mooie verhalen oplever-
den en die meestal na veel speurwerk 
in de archieven tot stand kwamen. 

Frank van de Poll
hoofdredacteur Rooskleurig

Colofon

Hoofd-/eindredacteur: Frank van de Poll

Vormgeving: Anke Brinkman

Redactie: Anke Brinkman, Marjolein 
Loppies en Frans van Heiningen.

Fotografie: Anke Brinkman, Frans van 
Heiningen en Hanneke van Laar 

Medewerkers: Hanneke van Laar en 
Joost Mulder

Redactie adres: fmvdpoll@upcmail.nl

Oproep Redactieleden
De redactie van Rooskleurig is op zoek 
naar nieuwe redactieleden. Heeft u altijd 
al eens willen schrijven of vindt u het 
gewoon leuk om in een redactieteam te 
werken? Zo ja, dan kunt u reageren 
via fmvdpoll@upcmail.nl.

Telefoonnummers en adressen
Buurtcentrum De Tulp 5422862
Hannie Schaftschool 5312119
Gemeente Haarlem 5113000
Meldpunt problemen in de wijk 5115115
Politie Haarlem 0900-8844

www.wijkraadrozenprieel.nl
www.rozenprieel.nl
www.groetenuitderoos.nl
www.opgewekteclub.nl
www.ggrg.nl
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wethouder Ewout Cassee. Een paar conclusies uit 
de Edelweisstudie van Entremedio zijn:

• De Stoom- Wasch en Strijkinrichting is van histo-
risch culturele waarde.

• Edelweiss leent zich uitstekend voor duurzame 
en monumentale renovatie.

• Het is mogelijk in de herbestemming ook de 
naastgelegen bedrijfsruimte achter Zuiden Bui-
ten Spaarne 32 te betrekken.

• Nieuwe bestemmingen zouden een wasserijmu-
seum kunnen zijn, (kleinere) studiowoningen, of 
(grotere) atelierwoningen.

In zijn speech zei Cassee, met instemming van de 
ook aanwezige stadsbouwmeester Max van Aer-
schot, dat hij de conclusies van Entremedio deelt, 
en dat de gemeente Edelweiss zal verkopen met 
de opdracht het te saneren en te renoveren. De ge-
meente werkt aan een Programma van Eisen voor 
de verkoop, waarin dit zal worden opgenomen. De 
wijkraad en betrokkenen zullen hierin participeren.

Gemeentelijk speelruimtebeleid
In aantal wijken in Haarlem, waaronder het Rozen-
prieel, is er te weinig speelruimte voor kinderen, of 
is de speelruimte afgestemd op een andere leeftijds-
groep dan de buurt nodig heeft. In het nieuwe speel-
ruimtebeleid gaat de gemeente hier wat aan doen, 
te beginnen met de wijken waarin het gebrek aan 
gepaste speelruimte het grootst is, de zogenaamde 
prioriteitswijken. In deze wijken zal de gemeente als 
eerder haar budget inzetten om vraag en aanbod 
van speelgelegenheden op elkaar aan te laten slui-
ten. Op verzoek van de wijkraad is het Rozenprieel 
een prioriteitswijk. Het college van B&W heeft de 
’Inspraaknota Speelruimtebeleid’ en het ‘Speelruim-
tebeleid 2013-2020’ inmiddels vastgesteld. Wijkbe-
woners met wensen en/of ideeen over speelmoge-
lijkheden kunnen er een beroep op doen.

Nieuwe stadsdeelregisseur
De gemeente heeft het ambtelijk apparaat ingrijpend 
gereorganiseerd. Twee markante personen, die de 
laatste jaren een stempel hebben gedrukt op de 
ontwikkelingen in het Rozenprieel, Anouk Stilma en 
Alex Jansen, keren niet meer in onze wijk terug. De 
wijkraad bedankt hen hartelijk voor hun jarenlange 
inzet voor de wijk.
Ingrid Hamer wordt de nieuwe stadsdeelregisseur 
van onder andere het Rozenprieel. Wij heten haar 
van harte welkom. Met onder andere de open pun-
ten uit de Agenda voor het Rozenprieel kunnen we 
voorlopig vooruit! 

Wijkraad zoekt hulp
Wilt u dingen verbeterd zien in de wijk? Samen met 
de wijkraad kunnen we daar aan werken. U bent zelf 
de ogen en oren van het Rozenprieel. De wijkraad 
overlegt bijvoorbeeld van tijd tot tijd met de gemeen-
te over beheer en onderhoud van straten, stoepen, 
pleinen en groen. 
Verder is de wijkraad op zoek naar een webmas-
ter. Met een actuele website kan de wijk beter op 
de hoogte blijven van wat er speelt. U hoeft geen 
wijkraadslid te zijn om mee te doen: we kunnen ie-
dereen goed gebruiken. 

Meer informatie of aanmelden? 
Mail naar info@wijkraadrozenprieel.nl.

Wijkraad

Voorzitter
Maarten Pieter Schinkel

vice voorzitter
Marjolein Heideman

secretaris
Rolf Baron

Penningmeester
Liza van Doorn

Leden
Joost Mulder

Sarah de Bakker
Paul Allebes

Jessica Hoedeman-Hake

email
info@wijkraadrozenprieel.nl

web
www.wijkraadrozenprieel.nl

ENERGIE CAFÉ
Een buurtinitiatief voor en over zonne-energie in het:

ROZENPRIEEL

100% ZON
  MET ZONNEPANELEN

100% ZON
  MET ZONNEPANELEN

Heeft u het Energie Café van 14 mei moeten missen? Heeft u wel interesse? 

Kijk op de website www.opgewekteclub.nl en doe ook mee met een zonnig en 

opgewekt Rozenprieel!

HET WAS REUZE GEZELLIG!

www.opgewekteclub.nl

100% 
DUURZAME BUURT

100% ZONNIGE
        BIJEENKOMST
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Fysiotherapie Rustenburglaan is een kleine praktijk 
die streeft naar optimale dienstverlening
met veel aandacht voor de mens achter de klacht

In de praktijk werken twee fysiotherapeuten:

Joke van der Peet
Algemeen fysiotherapeute met als specialisme ontspanningstherapie (o.a. via Reiki) Reiki werkt zowel op lichamelijk als emotioneel 
niveau en is daarom geschikt voor allerlei soorten klachten van lichamelijke pijn (b.v. rug- en nekpijn) tot emotionele overbelasting 
(verdriet en stress)

Ton de Nijs
Algemeen fysiotherapeut met als specialisatie manuele therapie. Bij manuele therapie wordt met behulp van specifieke technieken de 
functie van gewrichten verbeterd, met als gevolg het afnemen van de pijn en het vergroten van de bewegingsvrijheid.

Wij hebben contracten met alle ziektekostenverzekeraars, zonder aanvullende verzekering moet u mogelijk een deel of alle 
kosten zelf betalen.

In samenwerking met de GGD hebben wij een loopgroep opgericht voor ouderen, vooral gericht op mensen die (te) weinig buiten-
komen en moeite hebben met lopen. Ook mensen met stok, kruk of rollator zijn welkom. Wij lopen in een rustig tempo in de wijk 
Rozenprieel, ongeveer 30-45 min.; start in de hal van zorgcentrum de Roos. 
Voorlopig op maandagmiddag, start:13.00 uur. Inlichtingen:023-5313962.

Rustenburgerlaan 49  
2012AL Haarlem
Tel.:023-5313962
Email: fysiorustenburgerlaan@planet.nl

(advertentie)
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Een van de meest actieve thuiskoks op deze 
site is Gular Alsolivany (28), een van oorsprong 
Noord-Irakese vrouw, die een jaar geleden via 

Duitsland in Nederland terechtkwam. “Mijn familie is 
in het midden van de jaren ’90 naar Duitsland ge-
vlucht vanwege de oorlog”, vertelt ze in haar huis aan 
de Klaverstraat. “We hebben eerst negen jaar in Mön-
chengladbach gewoond en zes jaar geleden zijn we 
naar Wuppertal verhuisd”. 

Vakantie
Tijdens een vakantie in Nederland ontmoette ze 
haar man Thamer op de oosterse bazaar in Bever-
wijk. “We waren op slag verliefd. Mijn man woonde 
al zeventien jaar in Nederland en heeft een goede 
baan bij de KLM”, vertelt Gular verder, “dus het lag 
voor de hand dat ik uiteindelijk naar Haarlem zou 
komen”. “Bovendien was dat op en neer reizen 
van Wuppertal naar Haarlem ook niet echt handig 
want we zagen elkaar alleen tijdens de vakanties”. 
Inmiddels zijn ze al weer vier jaar getrouwd en wo-
nen met hun driejarige dochter in de Roos. 

Maar ja, dan woon je plotseling in Haarlem en wat 
dan? Gular: “Ik ben opgeleid als tandartsassisten-
te maar kon moeilijk een baan vinden. Dus dacht 
ik, waarom ga ik eigenlijk niet van mijn hobby mijn 
werk proberen te maken? En dat is koken”. 
Want al van jongs af aan is Gular bezig met eten 
en alles wat daarmee samenhangt. Eerst bij haar 
ouders thuis, waar ze altijd met haar moeder mee-
ging om boodschappen te doen. 

En toen ze eenmaal mocht meehelpen duurde het 
niet lang tot ze de smaak te pakken had. Zo leerde 
ze langzamerhand de kneepjes van het vak. 

Website
Haar man tipte haar om de website van Thuisaf-
gehaald eens te bezoeken. Hij had er op zijn werk 
over gehoord. Gular had weinig tijd nodig om te 
beseffen dat dit haar ingang was om als professi-
onele kok aan de slag te kunnen gaan. Ze schreef 
zich in als kok, plaatste wat foto’s en bood haar 
eerste maaltijd aan: broccoli met pasta. Niet lang 
daarna kreeg ze een bestelling door. “Ik dacht, dat 
kan nooit zo snel, dat is vast Thamer die zich aan-
meldt”, lacht ze. Maar nee, tot haar eigen verbazing 
bleek het een heuse klant te zijn. Vanaf dat ogen-
blik ging het balletje rollen. Op dit moment heeft ze 
zes vaste klanten die minimaal twee keer per week 
een maaltijd bij haar bestellen. En ze komen niet 
alleen uit het Rozenprieel. Haar faam reikt zelfs tot 
ver buiten de stadsgrenzen. Zo heeft ze een klant 
in Bloemendaal en zelfs een uit Assendelft.

Wat is haar geheim? Simpel, zegt ze. “Ik kook zo 
veel mogelijk met verse ingrediënten en daarnaast 
bied ik gerechten aan uit verschillende streken. Dat 
spreekt de mensen aan. Als je alleen maar aardap-
pelen met groente en een stukje vlees maakt dan 
zijn mensen daar vrij snel op uitgekeken. Uiteraard 
komen veel recepten van mij uit het Midden-Oos-
ten, zoals Marokkaanse couscous en tajinescho-
tels. Of falafel en humus uit Syrië. Maar ik maak 
ook Chinese bami of Biryani, een licht pittig ge-
recht uit India met rijst, kip en groente en specifiek 
regionale kruiden. Ik denk dat die diversiteit aan 
allerlei verschillende streekgerechten uiteindelijk 
het geheim van mijn succes is.”.

Haar klantenkring breidt zich nog steeds uit. Hoe-
wel ze natuurlijk per dag maar een beperkt aantal 
afhalers kan bedienen, heeft ze al een paar keer 
negen mensen op een dag gehad. En ze heeft op 
verzoek al een keer gecaterd op een feestje in de 
Greiner. 

Wie ook eens een maaltijd bij Gular wil proberen 
kan terecht op de website Thuisafgehaald.nl. Als 
je ’s ochtends bestelt kun je je eten dezelfde avond 
om zes uur afhalen. Eet smakelijk! 

interview Frank van der Poll

Thuisafgehaald.nl
Gular Alsolivany

Wie denkt dat er in 
deze tijd waarin alles 
steeds onpersoon-
lijker wordt, geen 
plaats meer is voor 
kleinschalige en war-
me contacten heeft 
het mis. Dat bewijst 
Thuisafgehaald.nl, 
een website waarop 
mensen hun kook-
kunst kunnen delen 
met andere mensen 
uit de buurt. Als je 
geen zin hebt om te 
koken kun je kijken 
wat er in je buurt 
wordt aangeboden 
en voor je het weet 
heb je voor een paar 
euro wat lekkers op je 
bord. 

Eindredactie Rooskleurig in nieuwe 

handen 

Met ingang van dit nummer is de eindredactie 
van de Rooskleurig in handen van Frank van 
de Poll. Als zelfstandig architectuurhistoricus 
en journalist weet hij uit eigen ervaring hoe het 
maken van bladen in zijn werk gaat.

Met vrouw, kinderen en hond woont Frank van de 
Poll in een ruim huis met tuin aan de Krelagestraat. 
Bij binnenkomst valt meteen het aparte kleuren-

schema op, dat jaren geleden aangebracht werd voor een 
fotoshoot in een woontijdschrift. Het huis aan de Krelage-
straat is het tweede huis dat Frank en zijn vrouw Petra in 
het Rozenprieel kochten, daarvoor woonden ze zeventien 
jaar in een bovenhuis aan de Voorhelmstraat. Het is tevens 
zijn werkplek als freelance architectuurjournalist voor on-
der meer de Rijksgebouwendienst. Als eindredacteur van 
de Rooskleurig is Frank de opvolger van Ellen Verheul, ja-
renlang de stille kracht achter onze wijkkrant. Met Franks 
aantreden gaat de Rooskleurig over op kleurendruk, waar-
door foto’s van de kleurrijke buurt en zijn al even kleurrijke 
bewoners nog beter zullen uitkomen. Een van de uitdagin-
gen waar hij voor staat is het aantrekken van nieuwe vaste 
medewerkers. ‘Een aantal vaste medewerkers, waaronder 
natuurlijk Ellen, houdt er mee op,’ vertelt Frank. ‘Ik ben er 
van overtuigd dat er hier in de buurt genoeg ervaren en 
nieuw schrijftalent rondloopt. Mensen die het leuk vinden 
om anderen te interviewen of te fotograferen zijn van harte 
welkom om mee te helpen de Rooskleurig te maken. Als 
het goed is werkt een wijkkrant verbindend. Verhalen over 
en door de buurt zijn er volgens mij in overvloed. Ik ga 
zeker ook zelf schrijven, maar vers bloed is altijd van harte 
welkom.’

(interviews: Joost Mulder, foto: Anke Brinkman)

Nieuw gezicht in buurtcentrum De Tulp

Buurtwerker Vincent Hartog vol plannen 

Sinds afgelopen december is geboren en getogen 
Haarlemmer Vincent Hartog vier dagen per week actief 
als coördinator in Buurtcentrum De Tulp. Hij is de 
opvolger van Marina Bink. Voor deze Rooskleurig hadden 
we een kort vraaggesprek met hem.

Vincents eerste kennismaking met de buurt dateert van een jaar 
of tien geleden. Op zijn vijftiende vond hij een baantje bij de 
Vomar in de Bakkerstraat, dé ontmoetingsplek voor Rozenpri-

elers. ‘Ik zie soms nog wel eens bekende gezichten uit die tijd,’ vertelt 
Vincent. ‘Dat is erg leuk.’Toen Vincent hoorde dat er in De Tulp een 
vacature vrijkwam, aarzelde hij geen moment. ‘Toen ik van deze baan 
hoorde dacht ik meteen: ‘Da’s leuk. Een mooie buurt. Daar gebeurt 
nog eens wat.’‘Ik hou wel van een beetje reuring. Er gebeurt van alles, 
ook met de kinderen en de jongeren. Je wordt in het begin natuurlijk 
wel uitgeprobeerd en uitgetest, maar dat hoort er gewoon bij. Het is 
gewoon een andere manier van kennismaken.’De laatste opleiding die 
Vincent Hartog afrondde was die tot muziektherapeut. Zijn favoriete 
instrument, de gitaar, bespeelt hij regelmatig. Hij is lid van de band 
Right as Rain, die onlangs nog tijdens Bevrijdingspop op het Podium 
van de Vrijheid stond. ‘De jongeren uit de Roos waren met zijn allen 
komen kijken. Erg leuk. Ze vonden het niet allemaal even goed wat 
we speelden, maar dat maakt niet uit,’ kijkt Vincent terug op het zoals 
altijd drukbezochte festival. Met zijn collega’s in De Tulp werkt Vincent 
momenteel aan plannen voor na de zomervakantie. ‘Ik wil daar nog 
niet al te veel over loslaten, omdat we geen valse verwachtingen wil-
len wekken. We willen graag dat bewoners De Tulp intensiever gaan  
gebruiken. Als buurtbewoners goede ideeën hebben voor het buurt-
centrum zijn ze van harte welkom. Er kan sinds kort ook een reactie 
geplaatst worden op onze nieuwe Facebook pagina ‘Buurtcentrum De 
Tulp Rozenprieël’. De Tulp is een gebouw voor de hele buurt, en ge-
schikt voor allerlei activiteiten. Daar gaan we ons de komende maan-
den op voorbereiden. 

  

Frank van de Poll Vincent Hartog
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Logistiek: geregeld!
Geen logistieke avonturen meer voor ou-
ders, want basisschool, kinderdagverblijf 
(KDV De Stad Op Stoom), peuterspeel-
zaal (Beertje Bas van Haarlem Effect) en 
buitenschoolse opvang (BSO De Stad Op 
Stoom) zitten samen in één gebouw en de 
kinderen kunnen dus naar dezelfde locatie 
worden gebracht. Vanaf vier jaar kunnen 
de kinderen buiten de lessen naar de bui-
tenschoolse opvang en het kinderatelier.

De specialisten van Op Stoom staan ook 
voor de klas. Zij begeleiden, samen met 
de groepsleerkracht, de kinderen een 
middag per week met lessen in bijvoor-
beeld robotica of koken. Wij noemen dit concept 
MISSIE LISA (Leren, Inspireren, Specialiseren, Ac-
tiveren). 

MISSIE LISA
Wat houdt MISSIE LISA in? Gedurende hun 
schoolcarrière volgen de kinderen verschillende 
disciplines als Techniek, Kunst en cultuur, Foto-
grafie en film,  Gezondheid en Bewegen. Erva-
ringen houden zij bij in een eigen portfolio. De 
leerlingen in de bovenbouw kiezen één van de 
disciplines als specialisme. In groep 8 presenteren 
ze een ‘meesterstuk’ m.b.t. hun specialisme aan 
de hele school en hun ouders. 
     
Op de Hannie Schaftschool zit je op 

rozen!  

De school is gehuisvest is een prachtig monu-
mentaal pand uit 1905, wat in 2010 een heuse 
‘make-over’ heeft ondergaan. De entreehal is in 
ere hersteld, de gangen en lokalen zijn fris geschil-
derd en de kleine keuken heeft plaats gemaakt 
voor een luxe woonkeuken waar kinderen koken, 
teamleden pauzeren en peuters koekjes bakken. 

Op het plein is in het oude conciërgehuisje een 
prachtig kinderatelier ingericht, waar kinderen 
kunnen zeefdrukken. Verder is er een achterin-
gang gekomen aan de kant van het Spaarne om 
het wegbrengen van kinderen makkelijker te ma-
ken. 

Op de Hannie Schaftschool vinden 
we het belangrijk dat kinderen zich 
veilig en vertrouwd voelen en graag 
naar school gaan. Dat is immers een 
voorwaarde om goed te kunnen le-
ren. Alle teamleden, de BSO mede-
werkers van Op Stoom en de leid-
sters van de peuterspeelzaal volgen 
de driejarige training “PBS – Goed 
gedrag kun je leren”. Deze methode 
bekrachtigt gewenst gedrag en pakt 
ongewenst gedrag in de school aan. 
Op onze website vindt u meer infor-
matie onder het kopje ‘PBS’. 

Want ze zijn zo lief, onze vrolijkerds. Als ze tussen de middag hun broodje 
eten, met hulp van jou. En daarna lekker buitenspelen en bij slecht weer 
binnen een spelletje doen, met jou.
  
Heb je hier zin in en ben je een aantal dagen in de week van circa 
11.45-13.00u beschikbaar? Dan verdien jij, naast een dikke pluim ook een 
dikke boterham van 10 euro per uur. 

Kinderopvang Op Stoom is op zoek naar enthousiastelingen voor de 
tussenschoolse opvang (TSO) voor verschillende scholen in Haarlem en 
Heemstede. Lijkt dit je leuk, meld je aan bij 
personeelszaken@opstoom.nl 
of bel even naar 023-7370324.

Zo, díe verdienen 
een dikke boterham!

kinderopvang

Op de Hannie Schaftschool zit je op rozen!

U woont in het Rozenprieel. Dan heeft u vast wel eens van de Hannie 
Schaftschool gehoord, de school staat midden in het Rozenprieel. Er gaan 
over de Hannie Schaftschool verschillende verhalen rond in de wijk. Wij horen 
deze verhalen van (nieuwe) ouders die op school komen kijken. Jaren geleden 
had de school een slechte naam. ‘Een school in de Roos, daar moet je niet 
heen’, werd gezegd. Ondertussen is er veel veranderd. De afgelopen jaren 
heeft de wijk en de school een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 

Op de Hannie Schaftschool, daar moet je 
juist zijn! Gelukkig weten steeds meer 
ouders de school te vinden. Deze ouders 

zijn aangenaam verrast. Zo’n mooie school, op 
een steenworp afstand! Zo langzamerhand zijn er 
verschillende verhalen in de wijk. Naast de ‘oude’, 
negatieve verhalen gaan er prachtige verhalen 
over de school in de wijk rond. Verhalen over ge-
degen en goed onderwijs. Over een enthousiast 
en professioneel team.  Over een prachtig on-
derwijsconcept, PBS en MISSIE LISA. Over een 
geweldig monumentaal gebouw in frisse kleuren, 
waar al sinds 1905 kinderen rondlopen.
In het stukje hieronder vindt u in het kort uitleg 
over de school. Meer informatie en foto’s vindt u 
op de website www.hannieschafthaarlem.nl  Maar 
eigenlijk moet u zelf komen kijken. En zelf de sfeer 
proeven. U bent van harte welkom!

Hartelijke groet,
Anita Snoek
Directeur Hannie Schaftschool
 

De Hannie Schaftschool biedt krachtig en gede-
gen onderwijs door gebruik te maken van een 
uitstekende zorgstructuur en het werken met 
groepsplannen. De kinderen worden n.a.v. toets-
resultaten per vakgebied geplaatst in een instruc-
tie onafhankelijke-, instructie gevoelige- of instruc-
tie afhankelijke groep. 

Totaalconcept
Daarnaast realiseert de Hannie Schaftschool, in 
samenwerking met kinderopvang Op Stoom, een 
uniek en inspirerend totaalconcept. Een plek voor 
kinderen van nul tot twaalf jaar van 7.30 tot 18.30 
uur waar onderwijs en opvang als het ware ‘door 
elkaar heen’ lopen, aantrekkelijk voor ouders en 
uitdagend voor kinderen. We trekken gezamenlijk 
op met als doel de kinderen de hele dag een uit-
dagend en leerzaam programma te bieden. 

Kinderen van nul tot vier jaar komen knuffelen en 
spelen op kinderdagverblijf De Stad Op Stoom en 
kinderen vanaf vier tot twaalf jaar vermaken zich 
na schooltijd op buitenschoolse opvang De Stad 
Op Stoom. Lekker sporten in de gymzaal of zeef-
drukken in het Kinderatelier.

Ook in pedagogisch opzicht trekken we één lijn. 
Zowel op de naschoolse opvang als op school 
wordt gewerkt met het PBS (Positive Behaviour 
System). Doordat Op Stoom en de school dit ge-
dachtengoed delen, merken de kinderen dat er 
geen verschil is in benadering van zowel positief 
als negatief gedrag. En dat werkt! 

	  

(advertentie)

...Een plek voor 

kinderen van nul 

tot twaalf jaar 

en van 7.30 

tot 18.30 uur 

waar onderwijs 

en opvang als 

het ware ‘door 

elkaar heen’ 

lopen...



 10 
 

11 rooskleurig juni 2013  2013 juni rooskleurig 

Frontsoldaat
Je zou kunnen zeggen dat Anouk Stilma tot de 
frontsoldaten van de gemeente behoorde. Als 
buurtregisseur was zij meestal in de voorste linies te 
vinden en in die functie was zij dus ook het eerste 
aanspreekpunt voor de wijkraad en de buurtbewo-
ners. ‘In eerste instantie onderhield ik het contact 
met de wijkraad en zorgde er voor dat die optimaal 
kon functioneren’, legt ze uit. ‘Als er vragen waren 
dan zorgde ik dat die bij de juiste mensen terecht-
kwamen’. 

Enquête 
Voor het Rozenprieel liep het wijkcontract nog 
dat destijds werd afgesloten door middel van een 
enquête. Aan de bewoners werd gevraagd wat 
ze precies wilden, waar ze zich aan stoorden en 
wat ze graag veranderd zouden willen zien. Daar-
uit kwam dan een aantal projecten naar voren. 
Vervolgens werd er een projectleider vanuit de 
gemeente de wijk in gestuurd die de bewoners 
probeerde te enthousiasmeren en die de plannen 
ging uitwerken. 
Dat was niet de meest ideale werkwijze, glimlacht 
Stilma. ‘Die trekkende rol spelen we nu niet meer. 
De mensen hebben dan toch de neiging om lek-
ker achterover te leunen en te wachten tot de 
gemeente de dingen oppakt. We leggen het nu 
meer terug bij de wijk zelf. Wij faciliteren maar de 
bewoners moeten het nu meer zelf organiseren’.

QR-codes
En dat bleek te werken. Betrek de bewoners er-
bij en geef ze meer verantwoordelijkheden. Het is 
het aloude adagium om mensen enthousiast te 
krijgen. Er werden verschillende werkgroepen op-
gericht, een voor verkeer, een voor groen en een 
voor kunst en cultuur. Niet dat die allemaal even 
soepel liepen maar terugkijkend is Stilma toch te-
vreden. ‘Er zijn vanuit dat wijkcontract een paar 
mooie dingen ontstaan zoals het Geheime Groene 
Roos Genootschap, dat zich inzet voor het groen 
in de wijk en de werkgroep Kunst en Cultuur, die 
nu met het project Groeten uit de Roos op allerlei 
ludieke manieren als QR-codes en een prachtige 
website verhalen van bewoners inventariseert en 
communiceert’.

Gebiedsverbinder
Als aan Stilma wordt gevraagd hoe ze haar taken 
in een woord zou moeten samenvatten dan aarzelt 
ze geen moment. ‘Eigenlijk had ik een verbinden-
de rol, ik bracht mensen met elkaar in contact. Als 
er een vraag vanuit de wijk kwam dan kwam die 
allereerst bij mij terecht. Ik zorgde er vervolgens 
voor dat ik de juiste personen bij elkaar haalde, zo-
wel intern als extern. Daarna vormde ik een werk-
groepje van bewoners en specialisten en gingen 
we aan de slag. Daarom heet de nieuwe functie 
van mijn opvolger Ingrid Hamer vanaf nu gebieds-
verbinder. Dat dekt toch beter de lading’. 

De ingrijpende reorganisatie binnen de gemeente Haarlem heeft ook voor het 
Rozenprieel gevolgen. Anouk Stilma en Alex Jansen, de twee ambtenaren die zich 
jarenlang met de buurt hebben beziggehouden, gaan iets anders doen en verlaten 
hun post. 

Ze vinden het jammer dat ze vertrekken want als 
ze wordt gevraagd wat ze nu eigenlijk van de Roos 
vinden dan zijn ze allebei positief. ‘De wijk mag in 
de beeldvorming van veel Haarlemmers nog een 
negatief stigma hebben, maar die tijd ligt al ver 
achter ons. Het Rozenprieel is vandaag de dag 
een prachtige wijk die qua ligging uniek is, want 
het ligt ingeklemd tussen het oude centrum, het 
Spaarne en de Hout’, zegt Jansen. ‘Dat lijkt me 
niet echt verkeerd. Daarnaast vinden de mensen 
het fijn om hier te wonen, dat blijkt wel uit de in-
stroom van veel nieuwe bewoners, vaak helemaal 
uit Amsterdam’.

Wijkagenda
Als gebiedsmanager was Alex Jansen verant-
woordelijk voor de projecten in de wijk en dan met 
name voor de overeenkomsten die met de ver-
schillende deelnemende  partijen werden geslo-
ten. In die rol was hij wat minder zichtbaar dan zijn 
collega Anouk maar zeker niet minder belangrijk. 
In het begin ging het niet altijd even makkelijk, her-
innert hij zich. ‘We hadden voor het Rozenprieel 
een gebiedsvisie voor ogen maar die is nooit afge-
maakt omdat de buurt dat niet wilde. Toen hebben 
we het wat ‘kleiner’ gemaakt en een wijkagenda 
opgesteld met 21 projecten waarvan een groot 
aantal is uitgevoerd’.

Hannie Schaftschool
Belangrijk was de constatering dat het Rozen- 
prieel al weer een tijdje bezig is met een draai, 
zegt Jansen. De wijk bestaat in feite uit twee we-
relden: er zijn de oude, oorspronkelijke bewoners 
en sinds kort is er een instroom van voornamelijk 
jonge mensen van buiten de Roos. ‘We hebben 
toen gekeken welke randvoorwaarden er bij zo’n 
ontwikkeling nodig zijn’. ‘En dat was allereerst zor-
gen voor een goeie basisschool’. 
Maar met de enige school in de buurt, de Hannie 
Schaftschool, ging het toen eigenlijk helemaal niet 
zo goed. Het leerlingenaantal nam per jaar ge

staag af en uiteindelijk zaten er nog geen tachtig 
kinderen meer in de klassen. Jansen: ‘Om deze 
negatieve spiraal te doorbreken zijn we met het 
bestuur, de directie en Ymere om de tafel gaan 
zitten om te kijken wat we hieraan konden doen. 
Allereerst hebben we een aantal investeringen 
naar voren gehaald zodat we de binnenkant van 
het gebouw op konden knappen. We hebben ver-
volgens het directieteam vervangen door nieuwe, 
enthousiaste mensen, en we hebben met Ymere 
afspraken kunnen maken over het gebruik van de 
gebouwen rondom de school.’ En dat heeft ge-
werkt want nog geen jaar later heeft de school een 
leerlingenaantal van 110 leerlingen waarvan er veel 
buiten de wijk afkomstig zijn.

Merenstoren en Koningstein
Daarnaast zijn er nog twee projecten die volgens 
Jansen belangrijk voor de wijk zijn omdat ze ook 
naar buiten toe veel belangstelling wekken. ‘Dat 
is de ontwikkeling van de Merenstoren en natuur-
lijk Koningstein. De Merenstoren kwam vrij omdat 
de bewoner vrij plotseling overleed. Bij de afde-
ling Vastgoed heb ik toen geïnformeerd of we het 
gebouw niet konden verkopen want het is bij ons 
geïndiceerd als niet-strategisch vastgoed. Vervol-
gens ben ik gaan zoeken naar een invulling die 
wat meer maatschappelijk is en die ook voor de 
wijk iets kan betekenen. Het stedenbouwkun-
dig bureau Entremedio, gevestigd in de Greiner, 
heeft vervolgens in opdracht van ons een studie 
gemaakt. Op dit moment zijn er twee gegadigden 
die willen kopen’
Bij Koningstein, en het naastliggende complex 
Edelweiss, speelt eenzelfde probleem. De vorige 
gebruiker is eruit en de gemeente is samen met 
andere partijen, zoals de wijkraad, bezig met het 
zoeken naar een nieuwe toekomst voor het ge-
bouw. Jansen: ‘Het ligt in de bedoeling dat we 
gezamenlijk gaan kijken naar een programma van 
eisen. Wij hebben als gemeente onze basiseisen 
neergelegd en die besproken in een werkgroep. 
Maar dit project loopt nog wel even door’.

Afscheidsinterview  Anouk Stilma en Alex Jansen 
                                                            

  tekst Frank van de Poll, 
foto Anke Brinkman
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als je zoals jij in je werk zo bovenop het nieuws 
zit, wat is je vooral bijgebleven uit die begintijd?

“Het klinkt misschien gek, maar als je elke dag en elke 
nacht alle berichten van de politie te lezen krijgt valt je pas 
op hoeveel afschuwelijke verkeersongelukken er gebeuren 
en dat er maar een paar de krant halen, vaak afhankelijk 
of het een nieuws-rijke of nieuws-lauwe dag is. Als ik die 
berichten dan las, dan reed ik ’s nachts weleens naar huis 
en dan besefte ik meer dan ooit tevoren hoe kwetsbaar je 
bent in het verkeer en hoe makkelijk je de volgende dag zelf 
zo’n berichtje kan zijn…”

“Op een gegeven moment, op tv was RTL Boulevard inmid-
dels als nieuw fenomeen aangeslagen bij het grote publiek, 
hadden een paar collega’s en ik voorgesteld bij het ANP 
de deelredactie Entertainment op te richten. We gingen 
achtergrondverhalen over nieuwe tv-programma’s maken 
en interviews met Bekende Nederlanders. En op een dag 
werd ik gepolst door iemand bij Boulevard of ik daar wilde 
komen werken.
Ik had inmiddels alweer jaren bij het ANP gewerkt en was 
daar eigenlijk klaar en de overstap naar de commerciële 
televisie leek me wel wat. Het was een heel boeiend jaar.”

maar een jaar?

“Ja, toen wist ik dat het niet mijn wereldje was. Ik had 
soms het gevoel dat de mensen die daar achter de 
schermen werkten eigenlijk het liefste zelf met hun kop op 
de buis wilden. En dat zorgde voor een rare sfeer op de 
redactie. De competitie en soms zelfs het ellebogenwerk, 
dat paste helemaal niet bij me. En dat had ik nooit bij de 
krant gemerkt, daar waren mensen veel meer tevreden 
met de functie die ze hadden. Daar had je niet dat een ver-
slaggever eigenlijk de hoofdredacteur wilde zijn. En eerlijk 
is eerlijk… ik miste het schrijven. Gelukkig had ik inmiddels 
zo’n groot netwerk opgebouwd dat ik het aandurfde om 
voor mezelf te beginnen.”

dat lijkt me een hele stap in deze tijd? 

“Ja maar het gaat goed. Ik maak weken van ruim veer-
tig uur. Ik leun nog erg op mijn oude contacten, vooral 
het ANP en het Algemeen Dagblad nemen mijn artikelen 
af. Wat ik wel een beetje zorgelijk vind is dat de tarieven 
steeds meer onder druk komen te staan en waar ik ook 
erg van baal is dat uitgeverijen steeds samenwerkings-
verbanden aangaan met andere uitgeverijen waardoor 
bijvoorbeeld mijn artikel niet in één krant komt, maar zij vrij 
zijn om mijn artikel in ál hun kranten te plaatsen. En je krijgt 

maar één keer een vergoeding terwijl ik soms mijn artikel in 
twaalf verschillende regionale bladen terug zie. 

is dit een goede tijd voor freelance journalisten 
of juist niet?

“Ik denk allebei. Kijk, overal worden vaste mensen ontsla-
gen wegens bezuinigingen, reorganisaties en fusies, maar 
er blijft nog steeds een hoop werk, dus ze zullen steeds va-
ker freelancers benaderen omdat die flexibel inzetbaar zijn. 
Aan de andere kant verwacht ik ook dat veel mensen die 
ontslagen worden als freelancer verder zullen gaan. Maar 
vooralsnog maak ik me geen zorgen.”

dit is een koophuis, dat je hebt kúnnen kopen 
omdat je toen een vaste baan had?

“Ja, daar zou ik nu nooit meer een hypotheek voor krijgen. 
Je moet nu als freelancer aantonen dat je drie jaar achter el-
kaar werk hebt en je moet ook nog kunnen laten zien dat je 
jaarcijfers een opwaartse beweging maken. Dus ik ben heel 
blij dat ik dit vier jaar geleden gekocht heb al sta ik inmiddels 
wel ‘onder water’. Als ik zie wat de huizen in dit straatje 
moeten opbrengen dan weet ik nu al: ook mijn huis is in-
middels behoorlijk in waarde gedaald. Het bedrag waarvoor 
ik een hypotheek heb afgesloten, krijg ik er nu niet meer 
voor terug. Dat was in het begin wel even slikken, maar 
inmiddels sta ik er lakoniek in: ik kan hier voorlopig dus niet 
weg. Maar gelukkig heb ik het hier helemaal naar mijn zin. 
Ik heb destijds heel bewust voor het Rozenprieel gekozen. 
Dat rebelse verleden vind ik heel charmant en ik vind het 
het meest Haarlemse buurtje dat er nog is. Met zoveel ver-
schillende bewoners. Mensen die zomers voor hun deur op 
een kratje bier zitten tot yuppen met grote bakfietsen. En 
alles er tussenin. Wat ik ook zo leuk vind is dat er steeds 
meer jongeren komen wonen die allemaal investeren in hun 
huis. Overal zie je mensen hun huizen opknappen, dat vind 
ik heel optimistisch en inspirerend. Logisch dat deze buurt 
zo gewild is, mooie originele arbeidershuisjes en nog be-
taalbaar ook. Ik vind het ook prettig dat mensen elkaar op 
straat groeten.”

Tot slot laat ze me haar huidige project zien. Achter het huis 
is ze bezig met het opknappen van haar patio. Ze heeft zelf 
een veranda gemaakt en is nu bezig met het leggen van 
tegels. Het zal niemand verbazen: dit wordt ook weer een 
heel eigen origineel buitenplaatsje. Op z’n Joekes. Vrolijk 
dus en stoer. Ik gun je een heerlijke zomer!

Interview en foto: Hanneke van Laar  

De buren van nummer 8

Als de deur open-
vliegt is haar eer-
ste reactie nadat 

ik me heb voorgesteld: 
“Wat leuk, ik lees altijd je interviewrubriek!” Dat is nog eens 
een prettige kennismaking. Het is een arbeiderswoning uit 
1900 die ze in de zomer van 2009 heeft gekocht. Klein maar 
fijn. En wat meteen opvalt is de vrolijke, creatieve inrichting. 
Frisse kleuren met veel aandacht voor originele snuisterijen.  
Op de ene muur heeft ze enorme plastic klaprozen aange-
bracht en op de andere muur zie ik dat ze afbeeldingen van 
vetplantjes heeft geplakt (“alles gewoon bij de IKEA gekocht 
hoor”) …  alsof er vlak onder het plafond een vensterbank 
gemaakt is met plantjes… alleen heeft ze alle plantjes op 
hun kop gehangen. En dat heeft een heel komisch effect.
Terwijl Joeke koffie zet, valt me ook haar schoenenrek op: 
ik zie knalroze piposchoenen, rode laarzen, groene cow-
boylaarzen, hoge pumps. We hebben hier niet te maken 
met een grijze muis, zoveel is duidelijk.
Binnen een paar minuten blijkt dat we in dezelfde branche 
werkzaam zijn. Sinds anderhalf jaar heeft ze een eigen be-
drijf als freelance journalist. Op haar visitekaartje staat het 
sober en ferm, haar éénmanszaak heet StoereStukken met 
als slogan: Love@FirstWrite. 
“Ik ben opgegroeid in Velserbroek maar het was niet me-
teen helder dat ik journalist zou worden. Integendeel. Ik was 
op de middelbare school (ze heeft op het Mendelcollege in 
Haarlem gezeten) nog stellig van plan om biotechnologie 
te gaan studeren. Ik was heel idealistisch, recalcitrant en 
fanatiek. Een heet hangijzer voor me was toen de geneti-

sche manipulatie van ons voedsel. Ik was lid geworden van 
Greenpeace en daar had ik al die brochures gelezen en ik 
dacht: ik ga de wereld van binnenuit veranderen!” (ze lacht 
aanstekelijk)
“Ik was toen natuurlijk vegetarisch, maar bijna een beetje 
militant. Ik was zo bezig met de goede zaak dat ik zelfs de 
ham tussen het brood van mijn medeleerlingen weghaal-
de, ha ha! Ik had echt een missie en raakte helemaal in de 
greep van stier Herman en het gekloonde schaap Dolly. Ik 
ben ook een keer ’s nachts in mijn eentje naar een slacht-
huis gefietst om daar met een spuitbus “meat is murder” op 
de muur te kalken.Ik had bedacht dat ik zo deskundig zou 
worden dat ik op niveau met tegenargumenten kon komen. 
Mijn hele vakkenpakket had ik daar op ingericht:  biologie, 
natuur- en wiskunde. Maar het liep anders.
Want op een dag zei de docente Nederlands tegen me: ‘Ik 
zie jou eerlijk gezegd niet de rest van je leven in een witte 
jas in een laboratorium werken…’ en toen ging ik twijfelen. 
Zo concreet had niemand het nog voor me gemaakt. Zij 
heeft me ook op het spoor gezet om wat met taal te gaan 
doen, want schrijven vond ik toen ook al heel erg leuk”.
Joeke koos uiteindelijk voor de school voor journalistiek in 
Zwolle en liep stage bij het Parool en het ANP. En die laat-
ste werkgever had direct een vaste baan voor haar. “Ik heb 
daar op verschillende redacties gezeten: de Parlementaire 
Redactie maar ook Stadsverslaggeving en Binnenland…”

Journaliste Hanneke van Laar belt 
iedere editie aan bij wildvreem-
den die toevallig op nummer 8 
ergens in ‘De Roos’ wonen. Deze 
uitgave gaat Hanneke langs bij 
bewoonster Joeke Berg (30): 
in de Esschilderstraat 8

Esschilderstraat 8
Joeke Berg
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Programma en activiteiten
 

ZOMERVAKANTIE

Kinderactiviteiten Rozenprieel
 
Op het Voortingplantsoen en buurtcentrum De Tulp
 

Week 1 - 8 t/m 12 juli: Sonrise
Sportclinics, cupcakecup, knutselavond, vossenjacht!

Week 2 - 15 t/m 19 juli: zomeractiviteiten
Knutselen, buiten spelen, dagje naar de speeltuin, 
sportactiviteiten en meer!

Week 3. - 22 t/m 26 juli: zomeractiviteiten
Knutselen, buiten spelen, dagje naar de speeltuin, 
sportactiviteiten en meer!

Week 4 - 29 juli t/m 2 aug: zomeractiviteiten 
Knutselen, buiten spelen, dagje naar de speeltuin, 
sportactiviteiten en meer! 

Heeft u vragen? 
Tel: 023-5422862 of e-mail: vhartog@haarlemeffect.

Computer Inloop 
Buurtcentrum De Tulp heeft een vernieuwde computer inloop. 
Geheel kosteloos kunnen buurtbewoners van het Rozenprieel 
hier gebruik van maken.Onder leiding van Richard Auw-
yang kunt u vragen stellen over het gebruik van computers, 
laptops, uw tablet of over een I-pad.  U mag ook een eigen 
laptop of Tablet PC meenemen. 

Dubbelklik cursus
Richard Auw-yang geeft ook een Dubbelklik cursus. De com-
putercursus Dubbelklik is ontwikkeld voor mensen zonder eni-
ge computerkennis. Daarbij leert u het toetsenbord kennen en 
omgaan met de muis. Ook leert u een email versturen, u kijkt 
op internet en typt een klein briefje. Aan de hand van een CD 
werkt u individueel achter een computer. 

Heeft u interesse? De Computer inloop en Dubbelklik cursus 
vindt elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 
plaats.

Soep op zondag
Elke zondag kunnen buurtbewoners gebruik maken van de 
soep maaltijd. Deze wordt bereid door een vaste groep en-
thousiaste vrijwilligers. Buurtbewoonster Renske Schotborgh 
wonend in het Rozenprieël is al een aantal jaar drijvende kracht 
achter dit project. 

Voor maar €1,- kunt u mee eten. 
U hoeft zich niet vooraf aan te melden 
en bent om 17.00 uur welkom. 

Open Eettafel
Elke donderdagavond kookt al een aantal jaren een ploeg en-
thousiaste vrijwilligers de sterren van de hemel. Voor een 3 
gangen maaltijd betaalt u slechts € 5,- p.p. Meldt u zich wel 
donderdag vóór 12.00 uur aan op: 023- 5319030, want de 
plaatsen zijn beperkt! 

Na aanmelding bent u vanaf 17.00 uur welkom 
in Buurtcentrum De Tulp.

Buurtcentrum de Tulp Gratis (laten) maken in plaats van weggooien

Ben jij handig met gereedschap? Of kan je goed met de naaimachine overweg? Lijkt het je leuk buurt- 
bewoners te helpen bij het repareren van kapotte spullen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Na de zomervakantie willen we in buurtcentrum de Tulp een repair café starten. 

Een repair café is een plek waar buurtbewoners onder begeleiding van deskundige vrijwilligers hun spullen 
kunnen (laten) maken. Denk bijvoorbeeld aan een CD speler die het niet meer open wil, een broodrooster die 
het niet meer doet, of kleding die vermaakt moet worden. 
Eens per maand kunnen bewoners met hun kapotte spullen naar het repair café komen, en die samen met 
de vrijwillige deskundigen maken. 

Wij zijn op zoek naar bewoners die het leuk vinden om een keer per maand twee uurtjes  de handen uit de 
mouwen te steken om als vrijwilliger buurtbewoners de  volgende zaken te helpen repareren:

• elektrische apparaten
• kleding
• kleine meubels en andere gebruiksvoorwerpen zonder snoer
• speelgoed
• fietsen
• anders.. (leuk als je zelf ideeën hebt)

Lijkt het je het leuk om mee te doen?
Neem dan contact op met buurtcentrum de Tulp: Vincent Hartog, tel: 023-5422862, 
e-mail: vhartog@haarlemeffect.nl

Meer informatie vindt je op www.repaircafé.nl. 
Het repair café is populair! In Nederland zijn al bijna 100 repair cafés actief 
en in Haarlem zijn er al repair cafés in drie andere buurten.

 

 

Elke dag alleen koken? Elke dag alleen eten? 

Samen is gezelliger! 
Wie vindt het een goed idee en wil meedoen: 
 
Een dag in de week samen koken en eten in buurthuis de Tulp. Met elkaar 
kunnen we de dag en (begin)tijd bepalen, bijvoorbeeld de dinsdag, woensdag 
of vrijdag tussen 17.00/19.00 uur. Ieder neemt zijn eigen ingredienten mee, 
kookgerei en apparatuur is in het buurthuis aanwezig. We kunnen de meege-
brachte voedingsmiddelen bij elkaar doen voor een gezamenlijke maaltijd of 
ieder kookt voor zichzelf, waarna we samen gaan eten. Vrijheid blijheid, niets 
moet, alles mag.

geef je op bij Renske Schotborgh, mail: info@renskeschotborgh.nl 
of tel 06 45 032 639



UIT DE OUDE D ROOS

De tuin van Jonker
voormalig orchidee kwekerij

Het laatste stukje grond dat nog herin-
nert aan de oude kwekerijen in de Roos 
bevindt zich aan de lange Poellaan.
In de Kamperstraat op nr 54 vestigde 
zich vanaf 1890 de Bloem en orchideeën 
handel van J.J. van Cruyningen.
Achter de winkel bevond zich de eerste 
Nederlandse orchideeën kwekerij. 
In de jaren 50 kwam de kwekerij leeg te 
staan en werd gemeentebezit.

Na jaren leegstand en verwildering wer-
den in 1963 kassen en grond als atelier 
aan de beeldhouwer Wim Jonker ter 
beschikking gesteld. Ruim 30 jaar heeft 
Jonker er tot aan zijn overlijden in 1993 
gewerkt en gedeeltelijk gewoond.

Momenteel worden plannen uitgewerkt 
de ruimte tot publiek parkje te maken 
onder de naam van Tuin van Jonker

door Frans van Heiningen

Wim Jonker aan het werk

De tuin van Jonker in de toekomst

De kas waar Wim Jonker 30 jaar heeft gewerkt

Steen voor het hakken van een beeld

bron: website gemeente Haarlem


