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Het Rozenprieel krijgt een 
nieuw bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan Rozenprieel is 
uit maart 2004. Elke tien jaar moeten be-
stemmingsplannen opnieuw worden vastge-

steld. De gemeente werkt daarom al sinds de zomer 
aan een nieuw bestemmingsplan, maar heeft nog 
geen conceptversie met de wijkraad gedeeld. Wel 
is ons verteld dat in het nieuwe bestemmingsplan 
een groot aantal, voornamelijk kleine, veranderingen 
worden opgenomen. Zo zijn de categorieën van be-
stemming sinds 2004 verfijnder geworden (bijvoor-
beeld meer verschillende type horecabestemming), 
en de maatvoeringen (zoals goothoogtes) grover. 
Grotere veranderingen zijn dat de Tuin van Jonker 
wordt bestemd als groen, en de locatie Koningstein 
naar verwachting een uitwerkingsgebied wordt met 
een aantal kadermaten (zie hieronder). Ook gebruikt 
de gemeente het deel van het Rozenprieel dat bui-
ten het beschermd stadsgezicht ligt, als pilot om 
cultuurhistorie in het bestemmingsplan te borgen, 
comform de nota Erfgoed en Ruimte. We weten nog 
niet precies wat dit gaat betekenen.

De wijkraad houdt de vinger aan de pols. We in-
formeren regelmatig naar de voortgang bij de ge-
meente. Zodra er een conceptplan aan ons wordt 
voorgelegd, zal de wijkraad alle wijkbewoners op de 
hoogte stellen middels een speciale editie van de 
Rooskleurig. We roepen dan iedereen op om goed 
te kijken naar eventuele wijzigingen in het nieuwe 
bestemmingsplan, met name in de eigen direc-
te omgeving. We zullen ook informeren over hoe 
eventuele opmerkingen het beste aan de gemeente 
doorgegeven kunnen worden.

Als u nu al wijzigingen in het bestaande bestem-
mingsplan zou willen zien doorgevoerd in het nieu-
we straks, dan raden wij u aan dit zo spoedig mo-
gelijk aan de gemeente kenbaar te te maken. De 
contactpersoon van de gemeente is mevrouw Jo-
sette Polman.

We zullen alle hulp bij het nauwgezet controleren 
van voorstellen voor het nieuwe bestemmingsplan 
kunnen gebruiken. Voelt u zich geroepen om mee te 
denken? Aarzel dan niet, en meld u bij ons aan (zie 
ook helemaal onderaan).

Stand van zaken Koningstein 
en omgeving

De gemeente wil Koningstein en omgeving verko-
pen 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. Samen met direct omwo-
nenden, waaronder die van Europan en de Hannie 
Schaft school, is de wijkraad vertegenwoordigd in 
een klankbordgroep die advies geeft over de ge-
meentelijke stedenbouwkundige visie in ontwikke-
ling. Eerder berichtten wij in Rooskleurig over de 
uitgangspunten van de wijkraad hierbij:

• 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 méér volume. Substantiële 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.

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

Sinds de zomer werkt de gemeente aan een ste-
denbouwkundige visie op de plek, in opdracht van 
wethouder Ewout Cassee. Voor de gemeente zijn 
onder andere stadsbouwmeester Max van Aerschot 
en projectontwikkelaar Gerard van Gorp betrokken. 
De gemeentelijke visie moet leiden tot kaders en 
spelregels voor ontwikkeling door de toekomstige 
eigenaar, die vastgelegd zullen worden in het nieu-
we bestemmingsplan. Er is al een groot aantal con-
ceptversies gepasseerd. De klankbordgroep heeft 
daarbij veel kritische opmerkingen geplaatst, maar 
er zitten ook al goede elementen in de gemeentelijke 
stukken.

Het uitgangspunt van de gemeente is sloop van Ko-
ningstein. De wijkraad ziet de toren ook het liefst plat 
gaan, maar niet tegen elke prijs. Met name willen we 
niet dat er een rij hoge flats aan het Spaarnefront 
voor terugkomt, die de wijk van het water zou afslui-
ten. Volgens het bestaande bestemmingsplan mag 
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Redactioneel

Nog net voor Kerstmis vindt u de laatste Rooskleurig van dit 
jaar in uw brievenbus. Een bewo-
gen jaar, mogen we wel zeggen. 

En ook de komende jaren zullen niet on-
gemerkt voorbij gaan. Op de schaal van 
Haarlem mogen we dan van bescheiden 
afmeting zijn, dat betekent niet dat er in 
onze wijk niets gebeurt. Met name de 
ontwikkelingen rond Koningstein zijn de 
laatste weken in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Zie daarover het artikel 
van de wijkraad. Voor de komende ja-
ren staat een ingrijpende renovatie op de 
agenda van elf bouwblokken die verspreid 
in de wijk liggen. Verderop in dit nummer 
staat een uitgebreid interview met Henny 
Timmerije van Ymere waar dit alles aan de 
orde komt. 

Natuurlijk gaat in deze editie de meeste aandacht uit naar oud 
Rozenprieelbewoner Fred Teeven. Dank 
aan Jocé Gankema, Ellen Verheul en 
Joost Mulder die de staatssecretaris van 
Justitie zover hebben weten te krijgen 
om naar De Tulp te komen om dit inter-
view te geven. Verder wil ik vanaf deze 
plaats Marjolein Loppies bedanken voor 
haar jarenlange inzet als redactielid van 
de Rooskleurig. Haar plaats als eindre-
dacteur is met ingang van heden inge-
nomen door Marlies van der Putte. 
Tot slot wil ik, ook namens de andere re-
dactieleden, iedereen een prettige Kerst 
en een gezond en goed 2014 toewen-
sen. 

Frank van de Poll
hoofdredacteur Rooskleurig

Colofon

Hoofd-/eindredacteur: Frank van de Poll

Vormgeving: Anke Brinkman

Redactie: Anke Brinkman, Marlies van der 
Putte en Frank van de Poll
Fotografie: Anke Brinkman

Vaste 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

Nieuws van de wijkraad
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Lopende projecten GGRG
 
In de Barendsestraat zijn bewoners door leden van het GGRG 
geïnterviewd over hun wensen voor het verbeteren van het 
groen. De betonnen bakken worden verwijderd en vervangen 
door reguliere plantenbakken. Ook wordt er in het najaar een 
aantal nieuwe bomen geplant. Eind november wordt gestart 
met de aanleg van de Tuin van Jonker. 

De KerstRoos
Het Geheime Groene Roos Genootschap organiseert dit jaar 
opnieuw De KerstRoos. 

Op vrijdagavond 13 en zaterdag 14 december gaan we in 
buurthuis de Tulp aan de slag met het maken en ophangen van 
kersttakken in de buurt. We kunnen dat natuurlijk niet alleen en 
rekenen er op dat er buurtbewoners zijn die willen helpen. We 
starten met een gemeenschappelijke maaltijd op vrijdagavond.
Wil je mee eten op vrijdagavond, dan graag bijtijds een berichtje 
naar Annette Kroes (a.kroes99@upcmail.nl / 06 452 029 52). 
Buurthuis De Tulp is op het Voortingplantsoen. 

Wijkschouw
Het GGRG en de wijkraad hebben eind augustus een geza-
menlijke een wijkschouw gehouden. Hiervan is een rapport 

gemaakt dat met de gemeente besproken is. De gemeente 
gaat aan de slag met de doorgegeven verbeterpunten. GGRG 
en wijkraad volgen de voortgang in het tweemaandelijkse wijk-
gesprek met de gemeente. Hieronder een verkorte weergave 
van de bevindingen. 

• Het straatmeubilair is op een enkele uitzondering na in goe-
de conditie. We hebben ook weinig graffiti aangetroffen. 

• M.u.v. 1 bak in de Bloemhofstraat, worden alle plantenbak-
ken goed onderhouden en leveren een belangrijke bijdrage 
aan het openbare groen in het Rozenprieel. Het GGRG zal 
de adoptant van de bak in de Bloemhofstraat benaderen 
om over het onderhoud te praten. 

• De conditie van geveltuinen is goed, m.u.v. een geveltuin 
in de Bakkerstraat. De situatie is echter niet zodanig dat 
ingegrepen moet worden. 

• De buurt is schoner dan vroeger, echter vooral bij vuilcon-
tainers staat vaak vuilnis die men niet in de bak krijgt omdat 
het te groot is. De situatie bij de containers op de Rusten-
burgerlaan is ernstig nl. veel vuil en gebroken glas. Vlakbij 
woont een gezin dat zijn best doet om de omgeving schoon 
te houden, maar dit is onbegonnen werk. 

• In stegen en op de pleintjes waar niemand direct aan  
woont, staat erg veel onkruid. Hier wordt vervolgens weer 
vuil in gegooid of het waait er in, ook zie en ruik je hier veel 
honden- en kattenpoep. Dit probleem doet zich niet voor 
aan de westkant (Badhuisstraat etc.). 

• Op enkele plekken hebben bewoners zelf boomcirkels met 
stenen belegd of volgestort met beton. Dit doet men omdat 
boomcirkels veel als hondentoilet worden gebruikt en veel 
cirkels beschadigd zijn (stenen ontbreken). Het vullen van 
boomcirkels is dus bevorderlijk voor schoon, maar slecht 
voor de bomen. Ons advies is om alle boomcirkels in de 
buurt na te lopen en waar nodig te repareren.

• De bewoners van het Meerensplein zijn erg blij met hun 
plein. Er wordt veel gebruik van gemaakt.

• Het plantvak in de Tyboutstraat wordt door bewoners goed 
onderhouden. Het aanzien van de straat is enorm verbe-
terd. 

• De stoepen in o.a. de Kamperstraat en de Rustenburger-
laan staan vol met fietsen Er zijn te weinig mogelijkheden 
om fietsen te parkeren. Dit probleem speelt al jaren en 
wordt alleen maar groter. 

• De conditie van de bomen is zorgelijk in o.a. Badhuisstraat, 
Palmplein en Voortingplantsoen. Ook is hier en daar zwam 
geconstateerd. 

dat. Helaas zet de gemeente vooralsnog toch in op 
hoogbouw, zes tot acht lagen, vergelijkbaar met het 
erg hoge Peltenburg, dat nu aan de overkant van 
het Spaarne wordt gebouwd. De klankbordgroep is 
hier unaniem tegen. Koningstein is altijd al te groot 
geweest, en de nieuwe bebouwing moet kleiner, niet 
groter.

De wijkraad staat positief tegenover een alternatief 
plan, De Koningshof, afkomstig van stedenbouw-
kundig ontwerper Nynke Jelles en landschapsarchi-
tect Peter de Ruyter, die oog voor de kwaliteit en 
de schaal van onze wijk hebben, en ook voor het 
woongenot van de huidige en de toekomstige be-
woners. Hun visie voorziet onder meer in woningen 
rond een binnenhof, een nieuw groen pleintje en een 
nieuwe straat aan de zuidkant van het gebied, die 
een blik biedt vanuit de wijk op het Spaarne. De wo-
ningen krijgen voordeuren aan de straat. De bebou-
wing wordt niet hoger dan drie, vier of vijf lagen. De 
maquettefoto bij dit artikel geeft inzicht in de vriende-
lijke bouwvolumes in dit goed doordachte plan. De 
wijkraad heeft laten uitrekenen door Scope Bouw-
management b.v. wat de residuele grondwaarde van 
De Koningshof ongeveer zou zijn, en die opbrengst 
uit verkoop voor de gemeente is aanzienlijk. Het plan 
lijkt dus zeker ook financiëel haalbaar te zijn.

Eerder trok de wijkraad aandacht voor de plek met 
het plan Dromenstein, waarin de bestaande toren in 
afgeknotte vorm hoogwaardig wordt gerenoveerd. 
Dat hergebruikplan kwam voort uit de gedachte dat 
sloop heel erg duur zou zijn, en daarom een hoog 
front noodzakelijk zou maken. Nu blijkt dat sloop, 
met hergebruik van de materialen, juist financieel 
aantrekkelijk is, zoals de gemeente stelt, gaat de 
wijkraad daarin graag mee, maar dan wel zonder 
hoog front.
 
Wethouder Cassee heeft aangegeven voor de Kerst 
tot een gemeentelijke stedenbouwkundige visie te 
willen komen, die dan door het College van B&W 
aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd. Op 
18 december is de laatste vergadering met de klank-
bordgroep. De wijkraad hoopt van harte dat de ge-
meente uiteindelijk afstapt van een hoog front, en in 
plaats daarvan een prachtig passend stukje Rozen-
prieel bestemt, zoals De Koningshof is. Direct na 18 
december zullen wij de uiteindelijke plannen van de 
gemeente (laten) presenteren aan de buurt – de ge-
meente heeft ons gevraagd eerder niet naar buiten 
te treden. Dan moeten we gezamelijk een mening er-
over vormen: vinden we het een goed plan, of niet? 
Kunnen er dingen beter? Die mening van de wijk zal 
de wijkraad dan formeel aan het College van B&W 
en de gemeenteraad overbrengen, zodat ze mee 
kan worden gewogen in de besluitvorming.

Wijkraad zoekt hulp

Wilt u dingen verbeterd zien in de wijk? Sa-
men 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 gemeente over beheer 
en onderhoud van straten, stoepen, pleinen 
en groen. Verder is de wijkraad op zoek naar 
een webmaster. 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 iedereen 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

Het Geheime Groene Roos 
Genootschap

Impressie van het Koningshof op de plek van 
Koningstein, met een binnenhof, nieuw plein en 
een nieuwe straat.  Foto: I See For You/Föllmy Photography
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geven moment, we waren een jaar of 13, 14 was het 
wel erg leuk om daar een beetje rond te hangen, met 
de Zündapps die je dan eigenlijk niet mocht hebben, 
maar iemand leende dan zo’n Zündapp uit, om daar 
dan te kunnen gaan staan met dat ding. Kijk, nu zijn dat 
‘hangjongeren’ en is dat allemaal vervelend, het geeft 
overlast en zo, maar ja, volgens mij is dat van alle tijden. 
Ik had ook mijn eerste vriendinnetjes hier. Ja, dat was 
wel heel romantisch. Ik ben laatst nog een oud-vrien-
dinnetje tegengekomen. Toen ik op mijn 15de met een 
brommer reed met haar achterop, gingen we onderuit 
op de Oosterhoutlaan, bij het Karel van Manderlyceum. 
Een paar jaar geleden, toen ik staatssecretaris werd, 
kwam zij aan het woord in een interview, van ‘Nou, ik 
had nooit gedacht dat hij dat zou gaan doen, want het 
was altijd nogal een stille jongen, en je hoorde hem ei-
genlijk nooit zo veel in de klas.’”

Zijn je ouders hier blijven wonen?

“Toen ik een jaar of 22 was werkte ik hier aan de Suri-
nameweg bij de FIOD en was ik naar Noord-Scharwou-
de verhuisd. Dan ging ik tussen de middag hup, van de 
Surinameweg, op het fietsje, de Buitenrustbrug over, 
even bij mijn moeder een boterhammetje eten. Dat heb 
ik jaren gedaan toen mijn ouders hier nog woonden. Op 
een gegeven moment overleed mijn vader van de ene 
dag op de andere dag, in ’89, en toen is mijn moeder 
kort daarna ook overleden. Mijn oudste dochter was 
nog heel klein toen oma en opa overleden. Mijn moeder 
had allemaal van die beeldjes, dat past wel een beetje 
bij de Roos. Mijn dochter ging die rotzooi allemaal uit 
de kast halen als we bij opa en oma waren, en dan had 
mijn moeder vervolgens uren werk om alles weer op de 
goede plaats terug te zetten.”

Heb je nog steeds iets met de buurt?

“Als we in Zandvoort naar het strand gaan, dan eet ik 
een ijsje bij Giraudi en op de terugweg rijden we nog 
wel eens even door deze wijk. Ook wel eens op de 
motor. Deze wijk is, als ik er zo doorheen rijd, veel 

mooier dan veertig jaar geleden. Vroeger was het on-
geveer de slechtste buurt van Haarlem. Ja, ik noem 
het Rozenprieel nog wel eens, af en toe, als mensen 
me vragen waar ik ben opgegroeid. Ik ben daar nooit 
negatief over. Ik praat er altijd over als een ontzettend 
gezellige volksbuurt. Een aantal jaren geleden heb ik 
trouwens bijna een huis gekocht op de Rustenburger-
laan. Daar ben ik serieus mee bezig geweest, om weer 
in de Roos te gaan wonen. Maar ik heb een vriendin 
die in Amsterdam wil blijven wonen, en dat is echt jam-
mer. Haarlemmers en Amsterdammers willen over het 
algemeen allebei in hun eigen stad blijven wonen, dat 
is een lastige combinatie. Je hebt overigens nog wel 
Teevens in Haarlem, hè, hebben jullie dat gezien? Ja, 
dat is allemaal familie. Een nicht heeft hier ergens een 
sportschooltje en ik heb ook nog een achterneef, die 
heeft aan bodybuilding gedaan. Ja, Haarlem en deze 
buurt betekenen nog steeds iets voor me, absoluut! En 
de laatste tien jaar eigenlijk meer dan de twintig of vijf-
entwintig daarvoor.” 

Door Jocé Gankema, Joost Mulder en Ellen Verheul
foto’s Anke Brinkman

Hoe lang heb je hier gewoond? 

“Ik heb hier de eerste tweeëntwintig jaar gewoond, van 
’58 tot ’80, in de Voorhelmstraat op 43 rood. Het was 
een ontzettend leuke buurt, een soort speelparadijs. Er 
was een speeltuin bij de Van Marumstraat, ter hoogte 
van de Voortingstraat, geloof ik. Je kon natuurlijk ook bij 
de Buitenrustschool op het speelpleintje spelen, daar 
zaten ook veel kinderen uit de buurt op. We mochten 
toen nog niet van de stoep af.” Lachend: “Dat deed je 
dan ook niet. 
Ik zat hier ook op de padvinderij. De Witte van Haem-
stedegroep. Dat was eerst op zolder bij de Doelen, dus 
waar nou de bibliotheek zit. En ik heb hier ook aan het 
Spaarne gezeten. Ik was toen zes. En ik heb ook nog 
een tijdje op een tafeltennisvereniging gezeten. In de 

Badhuisstraat was dat, BATO (Blijf Altijd Trouw Oefe-
nen, red). Ik had hier in deze wijk ook al mijn vriendjes. 
Ik zat op school op de Floraschool, aan het Florapark. 
Dat was inderdaad buiten de wijk, maar een hoop kin-
deren uit deze wijk gingen toen naar de Floraschool.” 

Werd je er op aangekeken dat je buiten de 
buurt op school ging?

Nee, daar heb ik nooit wat van gemerkt. Mijn vader zat 
in het buurtwerk, daarom viel het wel mee. Toen de 
eerste gastarbeiders kwamen, eind vijftiger jaren, heeft 
hij introductiecursussen gedaan, voor Marokkanen en 
Turken. Hij was een beetje de pater familias van de 
straat, dus wij hadden relatief veel contacten. We had-
den naast ons een Hongaarse familie wonen, en aan de 
overkant wat Turkse families, en schuin onder ons een 
Marokkaan. Mijn vader was iemand die dan de straat 
een beetje op orde hield. Dus als het een zootje was 
ging hij er naartoe en zei ‘Joh, doe nou effe normaal’, 
een beetje die teksten. Dus wij kregen met de feestda-
gen allemaal taarten enzo. Dat was wel heel grappig. 
Dat sociale heb ik toch wel een beetje van hem. Ik rijd 
zelf een hele oude auto, daar geef ik allemaal niks om. 
En als ik nu in Haarlem of Amsterdam campagne voer 
en ik maak contact met mensen, ook al stemmen ze 
geen VVD, dan gaat het wel heel makkelijk. En dat heeft 
toch wel met je opvoeding te maken, waar je vandaan 
komt en dat je diagonaal door de samenleving kunt 
communiceren. Van de Roos tot Wassenaar…en dat 
is wél handig. Mijn vader was meubelmaker. In de Gier-
straat, bij Boot. Daarna is hij bij Joh. Enschedé gaan 
werken, waar nu Stempels zit. Hij is daar opgeklommen 
tot chef controle bankbiljetten. Toen ik een jaar of zes, 
zeven was, ging ik met mijn moeder wel eens ‘pappa 
ophalen’. Boven dat poortje, waar je nu de rechtbank in 
gaat, daar had mijn vader zijn kantoor.” 

En hoe was het toen je ouder werd?

“Het was wel een avontuurlijke buurt. Je had natuurlijk 
de Huishoudschool in de Voorhelmstraat. Op een ge-

Staatssecretaris Teeven terug 
in de Roos 

Fred Teeven is sinds 14 oktober 2010 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Hij is geboren en getogen in 

het Rozenprieel. Een goede reden om eens met hem te praten over zijn jeugd. Een enkele uitnodiging daar-

toe bleek genoeg: “Deze wijk, dat is echt heel grappig om hier terug te komen. Daarom zei ik ook meteen 

‘Ja’ tegen dit interview. We hadden gisteren ministerraad, en ik zeg tegen Lodewijk Asscher: ‘Ik heb morgen 

een van de leukste interviews van de laatste tien jaar’. Dat ga ik met veel plezier doen.” Teeven (l) met zijn vriendjes in de Rustenburgerlaan Teeven, ruimt vijftig jaar later in de Rustenburgerlaan

Teeven voor zijn 
geboortehuis in de 
Voorhelmstraat

“een 

ontzettend 

gezellige 

volksbuurt”
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 De buren op nummer 8 Er staat prachtige muziek op. Mozart via internetradio (“Vrij-
wel zonder reclame,” voegt Stijn toe). Overal liggen muziek-
instrumenten. Na jarenlang in bands gespeeld te hebben is 
Stijn nu bezig met het samenstellen van zijn 
eerste eigen album. Hij heeft nu ook zangles. 
Hij vertelt het enigszins besmuikt, bijna gie-
chelig. Alsof hij er nog aan moet wennen 
dat hij in deze fase van zijn werkende leven 
beland is. “Ik ben nu bezig alle baspartijen, 
drumpartijen en teksten te schrijven. Als dat hele creatieve 
proces afgerond is ga ik er professionals bij zoeken. Het is 
voor mij de goede tijd om dit te realiseren nadat ik zoveel 
energie heb gestoken in allerlei gezamenlijke muziekprojec-
ten en heb meegedaan aan talloze studiosessies. Daarbij 
moet je je toch vaak inhouden. Ik heb een hoofd dat vol zit 
met muziek en met ideeën en die moeten er maar eens uit! 
Ik ga heel open te werk, het is ook voor mijzelf heel verras-
send welke kant ik nu opga met mijn album.” Zijn solode-
buut gaat waarschijnlijk ‘Warendorff’ heten en hij zou het 
willen definiëren als popmuziek. Hij hoopt dat er nummers 
bij zitten met hitpotentie. 

Sylvia is ook een heel creatieve dame maar dan weer op 
heel ander terrein. Zij schildert, van abstract tot realistisch 
(zie haar website www.sylviabijleveld.nl).
Overal aan de muren hangt werk van haar hand. “Aan het 
formaat schilderijen dat hier hangt, zie je meteen hoe klein 
wij gewoond hebben. De ruimte hier, de hoge plafonds, het 
werkt zo bevrijdend! Ik weet zeker dat het een gunstige 
invloed zal hebben op ons werk.” Ze verdient haar brood 
verder met het maken van decoratiemateriaal voor festivals. 
“Ik schilder op houten panelen van anderhalf bij twee meter 
met speciale verf die oplicht als je er een blacklight op zet.”

Ik vraag Stijn wat een gitaarles bij hem kost. “Een standaar-
dles van dertig minuten kost twintig euro als je onder de 
21 jaar bent en voor volwassenen vraag ik € 24,20 per half 

uur. Dat heeft te maken met de belas-
tingen!” Sylvia schaterlacht: “Dat vind 
ik zo komisch van Stijn, dat hij geen 
vijfentwintig euro vraagt maar precies 
€ 24,20. Vooral die twintig cent vind ik 
erg grappig!”

Stijn: “De belasting die erop zit is precies vier euro en twintig 
cent. Ik heb me nooit afgevraagd of vijfentwintig euro mis-
schien handiger is. Ik wil eigenlijk niet met dat soort dingen 
bezig zijn. Ik ben geen boekhouder, ik ben een muzikant!” 
Zijn bedrijf ‘gitaarleshaarlem.org’ loopt goed. Hij heeft in-
middels een stuk of dertig leerlingen uit Haarlem en om-
geving. 

Tot slot vraag ik Stijn waarom hij het zo leuk vindt om mee te 
werken aan dit interview. “Het is toch de bedoeling van jullie 
wijkblad dat mensen elkaar beter leren kennen? Daar staan 
wij helemaal achter!” Sylvia voegt toe: “Ik had jouw rubriek 
al gelezen voordat we hier kwamen wonen en toen we dit 
huis kregen dacht ik: het zou toch wel stomtoevallig zijn 
als jij bij ons lang zou komen! Maar misschien ben je door 
iemand getipt?”Ik leg uit dat ik - als er weer een deadline 
is - bij alle voordeuren “nummero acht” aanbel. En de eerste 
de beste die opendoet is de klos! 

Uit alles blijkt dat ze zich de koning te rijk voelen in het Ro-
zenprieel. Stijn zegt vlak voordat ik wegga: “We voelen ons 
vereerd dat we hier mogen wonen.”

interview: Hanneke van Laar

Op een zondagavond even na achten sta 
ik voor een rode voordeur in de Palm-
straat. Er staat duidelijk “8 zwart” te 

lezen, alleen kan ik de deurbel niet vinden. Er 
brandt licht in de keuken zie ik, dus ik tik, enigs-
zins opgelaten, op het raam. In eerste instantie 
gebeurt er niets. Ik sta wat bedremmeld te doen 
en besluit wat harder te tikken. 
Een kleine, tengere jongeman doet open. Hij heeft zijn py-
jama al aan. Lekker relaxt. Hij vindt het meteen een goed 
idee als ik de volgende avond op bezoek kom voor een 
interview voor de “Rooskleurig”. Om acht uur zal ik er weer 
zijn. Ik voeg toe dat ik in principe de hele dag kan. Hij loopt 
even naar achter en overlegt met iemand. We spreken af 
dat ik precies vierentwintig uur later weer zal aankloppen. 
We schrijven elkaars namen op en elkaars 06-nummer. Een 
uur later krijg ik een sms’je. Het zou hem de volgende och-
tend om 11 uur toch beter uitkomen. En hij voegt toe: “Heel 
leuk dat je wat wilt schrijven!” Dus op een koude maandag-
ochtend drink ik koffie met Stijn (“Ben ik nou 26 of 27?”) en 
Sylvia (“29, geen twijfel”).

Hoewel ik weer binnenga aan de Palmstraat is hun officiële 
adres Linschotenstraat 8 zwart. Het huis ligt precies op de 
hoek, vroeger was het een kruidenierswinkel. Sylvia: “Dat is 
één van de leuke dingen van dit huis, het heeft twee voor-
deuren.” Ze laat me de voormalige winkel zien en zegt vro-
lijk: “Eigenlijk is er met de komst van Stijn weer een winkeltje 
voor teruggekomen want Stijn geeft hier gitaarles!” Ze haalt 
een schilderij weg van de muur. Er verschijnt een kleine vier-
kante opening op ooghoogte. “Vroeger kon de winkeleige-
naar vanuit zijn huiskamer door dit luikje kijken als er een 
klant zijn winkel in stapte”. De keuken zit aan de Palmstraat, 
hun huiskamer ook, de werkruimte van Stijn huist op de hoek 
Linschotenstraat-Palmstraat. Hun slaapruimte is op de eer-
ste verdieping. Ik vraag aan Stijn of dat niet onhandig is, 
geen bel bij de voordeur aan de Palmstraat. “Nee, dat vind 
ik niet onhandig. Sterker nog: ik vind het wel prettig. Als de 
bel gaat, schrik ik toch altijd. Ik heb overigens ook geen 

klokken in huis en wij dragen geen horloges. Als ik wil weten 
hoe laat het is, kijk ik wel naar een klok maar die hoef ik niet 
de hele tijd te zien. Het hele fenomeen tijd vind ik eigenlijk 
vervelend. Een optie is alleen nog een zakhorloge. Dat lijkt 
me wel wat.” Hij zegt het lachend maar hij is ook serieus.

Sylvia: “We wonen hier nog maar twee maanden en hebben 
het enorm naar onze zin. Hiervoor hebben we tweeënhalf 
jaar in een klein hofje in het centrum gewoond, hier maar 
drie minuten lopen vandaan. Het was een geweldige wo-
ning, maar we groeiden eruit. Stijn kreeg steeds meer leer-
lingen en dat betekende dat ik tijdens die lessen naar de 
slaapkamer moest of de stad in. Dat was op een gegeven 
moment niet meer te doen. Gelukkig hebben we dit ge-
vonden, nota bene via Marktplaats. Ik ben heel bewust op 
zoek gegaan naar een woning in het Rozenprieel, ik had er 
zoveel leuke dingen over gelezen. Ik had begrepen dat hier 
een kunstenaarsvriendelijk klimaat heerst en dat sprak ons 
erg aan. Ik had het gevoel dat we hier eigenlijk beter zouden 
aarden dan in het hofje. De sociale controle was daar toch 
wel erg groot. Het verschil tussen daar en hier wonen is wel 
heel groot, hoor!”

“Ik heb echt moeten wennen hier. In het hofje hadden we 
één raam en het enige uitzicht dat we hadden was op een 
boom, een waterput en een hekje. Hier grenzen onze ra-
men pal aan de straat, er zijn twee parkeerplaatsen voor 
ons huis en daar wordt driftig gebruik van gemaakt. Er rij-
den auto’s en vrachtauto’s af en aan. Het is heel levendig. 
Inmiddels vind ik dat heel prettig maar als je alleen maar 
stilte gewend bent, is het wel een omschakeling.”

Journaliste Hanneke van Laar belt iede-
re editie aan bij wildvreemden die toe-
vallig op nummer 8 ergens in ‘De Roos’ 
wonen. Deze uitgave gaat Hanneke 
langs bij Stijn Warendorff en Sylvia Bij-
leveld, op de Linschotenstraat 8 zwart 

“We zijn heel bewust op 
zoek gegaan naar een huis 
in het Rozenprieel”

Waarom heeft u geen plan voor uw woning?

Dit is uw kans!

Doe mee met de opgewekte woning club  
En ontdek op een leuke manier de mogelijkheden van uw woning. 
Samen met de huizendokter en mede-buren komt u op een unieke manier tot een 
routekaart om onderhoud, duurzaamheid en fijn wonen te combineren. We beginnen 
11 december en Aanmelden kan tot 1 december via rozenprieel@opgewekteclub.nl
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Sinds afgelopen juni is Ingrid Hamer de schakel 
tussen alle in de Roos actieve en bij de buurt be-
trokken partijen. Ze is de nieuwe gebiedsverbinder 
voor stadsdeel Zuidwest, waaronder ook het Ro-
zenprieel valt. Tijd voor een korte kennismaking.
Vóór haar overstap naar stadsdeel Zuidwest was 
Ingrid Hamer vier jaar lang stadsdeelregisseur (de 
oude naam voor gebiedsverbinder, red.) in Haar-
lem Oost. ‘Daar heb ik een hele goede tijd gehad,’ 
kijkt ze terug. ‘Het was de eerste keer dat ik die 
regiefunctie had. Dan leer je een hele hoop, ook 
van de foutjes die je wel eens maakt. In de vier 
jaar daar ben ik denk ik aardig door de wol geverfd 
geraakt. Het was na al die jaren van intensieve sa-
menwerking best moeilijk om Oost en de mensen 
daar los te laten. Maar het is een goede stap, al 
was het maar om te voorkomen dat je met elkaar 
in vaste patronen komt te zitten. Een nieuwe om-
geving, nieuwe mensen nieuwe problemen, dat 
prikkelt je toch weer extra. Ik heb er zin in.’ 

Contact
De Roos blijkt voor Ingrid geen onbekend terrein. 
‘Ik woon in de binnenstad, maar kom al jaren in 
het Rozenprieel,’ vertelt ze. ‘Op privébezoek in de 
Linschotenstraat, maar ook in de buurtsuper. Als 
je naar de statistieken kijkt lijken het Rozenprieel 
en Haarlem Oost best veel op elkaar. Een lager 
gemiddeld inkomen en meer werkloosheid dan in 
de rest van de stad, bijvoorbeeld, en relatief meer 
eenoudergezinnen. In beide wijken heeft Bureau 
Jeugdzorg ook relatief meer te doen dan elders. 
Qua problematiek ontlopen Oost en de Roos el-
kaar niet veel. Maar ik zie ook positieve overeen-
komsten, bijvoorbeeld dat net als in Oost de men-
sen veel contact met elkaar hebben. Ze groeten 
elkaar op straat, maken een praatje en weten wie 
de mensen uit de straat en hun directe omgeving 
zijn. In beide buurten zijn mensen ook wat direc-
ter.’ Ze lacht. ‘Als er hier problemen zijn, worden 
die niet onder de deurmat geschoven.’

Aandachtspunt
Gevraagd of ze speciale aandachtspunten ziet 
voor de Roos hoeft Ingrid Hamer niet lang na te 
denken. ‘Ik vind dat er in het Rozenprieel meer dan 
in andere wijken huisvuil en hondenpoep op straat 
ligt. Dat heeft te maken met gedrag van bewo-
ners zelf. Er zijn zat mensen die de poep van hun 
hond opruimen, maar ook mensen die de opruim-
plicht aan hun laars lappen. We hebben te weinig 
handhavers om overal bij te kunnen zijn. Om een 
boete op te kunnen leggen moet een overtreder 
op heterdaad worden betrapt. Daarvoor moeten 
handhavers weten op welke tijdstippen en plaat-
sen niet-opruimers hun hond uitlaten. Ik merk dat 
sommige mensen aarzelen om die informatie te 
geven, bang zijn voor de reacties. Dat maakt het 
lastig. En dat terwijl hondenpoep hier net als overal 
samen met zwerfvuil bovenaan de lijst met groot-
ste ergernissen staat.’

Gebiedsverbinder Ingrid Hamer
Van Haarlem-Oost naar de Roos 

 tekst Joost Mulder, foto Anke Brinkman

Ingrid Hamer: 
‘Als er hier 
problemen 
zijn, worden 
die niet onder 
de deurmat 
geschoven.’

Zorgbalans werkt sinds kort met 
kleine buurtteams in uw wijk. Na-
tuurlijk was Zorgbalans al veel 

langer werkzaam als grootste thuiszor-
gorganisatie in uw wijk, maar sinds kort 
hebben de grote teams zich opgesplitst 
in kleine buurtteams die allemaal dicht bij 
u in de buurt eigen huisvesting hebben 
betrokken. De reden voor deze verande-
ring is om dicht bij onze cliënten te zijn en 
vanuit de kleine teams, maximaal 15 me-
dewerkers, u de zorg te kunnen bieden 
op de manier zoals u dat graag thuis wilt. 
De teams bestaan uit wijkverpleegkundi-
gen, verpleegkundigen en verzorgenden. 
De teams leveren alle zorg bij u thuis zo-
als bijvoorbeeld verzorging, verpleging 
en begeleiding. De wijkverpleegkundige 
staat in nauw contact met de huisartsen in Haarlem en 
kennen alle mogelijkheden die er zijn op het gebied van 
dagbesteding en andersoortige activiteiten. Samen met 
de wijkraad willen wij de komende tijd in gesprek gaan 
om te kijken op welke wijze Zorgbalans in uw buurt een 
bijdrage kan leveren aan het welbevinden van de wijk. 
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het houden van een 

spreekuur door de wijkverpleegkundigen en andere the-
mabijeenkomsten, waarbij voorlichting wordt gegeven 
over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld dementie). 
Ook informatie over de komende veranderingen in de 
AWBZ zorg en de rol die de gemeente gaat spelen, wil-
len wij graag met u delen. Hierover zullen wij u via deze 
buurtkrant regelmatig informeren.

Zorgbalans in uw buurt

Na 3  RepairCafé’s in 2013 zijn er diverse dvd- en cd-spelers, 
een cassettedeck, 2 broodroosters, een naaimachine, een 
flessensterilisator, een 40 jaar oude herenjas, een stofzuiger, 

een koekoeksklok een oude naaimachine en nog veel meer kapotte 
spullen voorbij gekomen op de dinsdagavond. Het merendeel kon 
door de vrijwilligers van het  RepairCafé gerepareerd worden en ging 
zo weer mee naar huis. Soms was een apparaat echt niet meer te 
redden maar konden de onderdelen wel weer ingezet worden bij 
een andere reparatie.

Behalve dat er hard gewerkt wordt en het prettig is om apparaten 
te redden van het grof vuil is het ook er ook gezellig en kun je ook 
gewoon een drankje komen halen en een praatje maken met de 
gastvrouwen.

Kijk nog eens goed in je kasten naar spullen die al een tijd dienst 
weigeren of kledingstukken die nodig op een reparatie wachten.

In 2014 kunt u bij het  RepairCafé terecht op:
7 januari 
4 februari 
4 maart
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moment dat de renovatieplannen gereed zijn moet 
er ook een sociaal plan op tafel liggen,” zegt Tim-
merije. “Daar zijn we nu hard mee bezig en dat 
overleg gaat voorspoedig. Er komt onder meer in 
te staan wat de rechten en verplichtingen van de 
bewoners zijn. Denk hierbij aan de hoogte van de 
huurprijzen na de renovatiefase maar ook de huur-
prijzen en de inrichting van de wisselwoningen.”

Wat er precies zal gaan gebeuren is op dit moment 
nog niet bekend. Wel is zeker dat de bewoners tij-
dens de verbouwing hun woning tijdelijk moeten 
verlaten en in een wisselwoning worden geplaatst. 
De ingrepen per woonblok kunnen weliswaar ver-
schillen, maar zijn zo ingrijpend dat het geen op-
tie is om in bewoonde staat te verbouwen. “Dat 
is ook een van de redenen waarom het project 
gefaseerd uitgevoerd zal worden,” vult Timmerije 
aan. “We hebben niet voldoende budget om alle 
blokken gelijk aan te pakken en de bewoners te-
gelijkertijd in een wisselwoning onder te brengen. 
Bovendien zit de woningmarkt volledig op slot en 
zijn zoveel woningen eenvoudigweg niet in een 
keer beschikbaar.”

In 2015 zijn de eerste blokken aan de beurt en als 
alles goed gaat is in 2018 de klus geklaard. 
Wordt vervolgd.

 
tekst Frank van de Poll
 foto’s Anke Brinkman

Henny Timmerije is be-
paald geen onbekende 
in de volksbuurten van 

Haarlem. Als procesmanager 
van Ymere is zij veelvuldig be-
trokken geweest bij diverse 
verbeterprojecten die de wo-
ningcorporatie de laatste jaren 
bij zijn bezit in Haarlem heeft 
gerealiseerd. Het gaat hierbij om 
de aanpak van woningen die in 
slechte bouwkundige staat ver-
keren. In de Harmenjanswijk, 
de Leidsebuurt en de Slacht-
huisbuurt is dit inmiddels al ge-
beurd. Daar zijn veel woningen 
gerenoveerd of vervangen door 
nieuwbouw. Nu staat het Ro-
zenprieel voor de komende jaren 
op de agenda om zo’n ingrijpen-

de opknapbeurt te ondergaan. Elf bouwblokken 
zullen de komende jaren worden aangepakt (zie 
plattegrond). 

En ook hier zal dat weer gebeuren onder de erva-
ren leiding van Henny Timmerije. Zij is, zegt ze zelf, 
de spin in het web als het gaat om het begeleiden 
van de verschillende partijen die bij zo’n omvang-
rijke buurtoperatie zijn betrokken. Dit doet zij sa-
men met technisch projectmanager Willem Wes-
terhuis en projectsecretaris Tineke Huigsloot. “We 
maken samen met de bewoners een plan voor de 
woningen, we overleggen met de gemeente, we 
onderhouden contact met de architect en we heb-
ben regelmatig overleg met de wijkconsulent die 
op de hoogte is van alle buurtklachten,” somt ze in 
één zin haar werkzaamheden op. 

Het grootste probleem van de elf bouwblokken in 
het Rozenprieel is dat de fundering slecht is en dat 
uitstel niet langer verantwoord is. “Als de fundering 
is aangetast dan heb je weinig keus en zal je als 
woningbedrijf moeten  ingrijpen,” legt Timmerije 
uit. “Ons uitgangspunt is dat het karakter van de 
wijk zoveel mogelijk moet worden behouden, dus 
dat wil zeggen dat we inzetten op renovatie, maar 
als het niet anders kan zal er gekozen worden voor 
nieuwbouw. Maar dan wel nieuwbouw die zich 
voegt naar de wijk, die dezelfde uitstraling heeft 
als de andere woningen.”

Het waren vooral de klachten van bewoners die 
Ymere op scherp zette. Vocht, geluidsoverlast en 
tocht kwamen het meest voor. En natuurlijk, het 
gaat hier ook om woningen die bijna honderd jaar 
oud zijn, zegt Timmerije. “Ook al zijn sommige in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw nog gerenoveerd, 
ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Om ze voor een volgende vijftig jaar klaar te ma-
ken zullen er nogal wat zaken veranderd moeten 
worden. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van 
kozijnen en het plaatsen van dubbel glas, het ver-
nieuwen van keukens en sanitair en het aanleggen 
van centrale verwarming. Ook de mogelijkheden 
om te isoleren en om zonnepanelen op het dak te 
plaatsen worden onderzocht.” 

Er was dan ook weinig fantasie voor nodig om te 
concluderen dat er snel ingegrepen moest wor-
den. Ymere heeft nog wel een verkennend bouw-
technisch onderzoek laten doen maar ook de uit-
komsten daarvan wezen in dezelfde richting: de 
bouwkundige staat van de blokken is verouderd.
Om echt helemaal zeker van hun zaak te zijn gaat 
Ymere toch nog aanvullend onderzoek doen. 
“We willen precies weten hoe de conditie van de 
woningen is en daarom gaan we elk blok meten. 
We gaan boren en opnieuw een funderingscheck 
doen. De woonblokken die er het slechtst aan toe 
zijn zullen dan het eerste worden aangepakt.”

Inmiddels is er vanuit de bewoners een klankbord-
groep opgericht die betrokken wordt bij de plan-
vorming. Bijna ieder woonblok is in deze klank-
bordgroep vertegenwoordigd. Timmerije: “Vergeet 
vooral niet dat zo’n verbeterproject voor de bewo-
ners een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis is 
die veel emotie oproept. Daar moeten we dus heel 
voorzichtig mee omgaan. Daarom is het nood-
zakelijk om de bewoners zoveel mogelijk bij de 
plannen te betrekken. In de klankbordgroep komt 
alles bij elkaar: de wensen van de bewoners, de 
technische staat van de woningen, de architect-
onische waarde van de bouwblokken en natuur-
lijk ook de kosten van de verbeteringen. Het plan 
moet immers draagvlak hebben van de bewoners 
en financieel haalbaar zijn voor Ymere.”

Naast het plan van aanpak wordt er ook hard ge-
werkt aan een sociaal plan, ook weer in nauwe 
samenwerking met de klankbordgroep. “Op het 

Henny Timmerije: 

“Het karakter van 

de wijk blijft zoveel 

mogelijk behou-

den”.

Blok K, Linschotenstraat 10 - 40

Overzicht van de 11 woonblokken die Ymere wil gaan verbeteren

Renovatie en nieuwbouw
in het Rozenprieel
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Jihat Barwari

 
Toen ik jong was bezocht ik regelmatig het buurthuis 
bij ons in Hillegom, ik kwam daar in contact met één 
van de jongerenwerkers. Op dat moment dacht ik, hè, 
dat wil ik nou ook later worden! Een jongerenwerker! 
Via een van de jongerenwerkers daar, kwam ik er achter 
dat daar een opleiding voor is. Deze ben ik toen gaan vol-
gen. Na een aantal stageplekken ben ik uiteindelijk terecht 
gekomen bij Haarlem Effect. Ik heb daar twee jaar stage 
gelopen. Toen kwam de mogelijkheid om een baan te ver-
vullen bij Haarlem Effect. Ik ben toen begonnen bij Flinty’s 
als jongerenwerker (waar ik nu ook werk) en vervolgens 
ben ik Mohammed Abdellaui gaan vervangen in de Roos. 
 
In het begin moest ik wel wennen aan de Roos, de men-
sen en de omgeving waren nieuw voor mij, maar ik heb 
me snel weten aan te passen. Ik vind de Roos een super 
gezellige wijk (het doet mij denken aan mijn vaderland) de 
mensen kennen elkaar allemaal van jong tot oud, iedereen 
kent elkaar bij naam. Het is een echte volksbuurt. Inmid-
dels werk ik al weer bijna een jaar in de Roos als jongeren-
werker. De tieners en jongeren kennen me inmiddels goed. 

De jongeren uit de Roos zijn welkom in de Tulp op
 
Woensdag  van 14:00 tot 18:00 uur 
  van 19:00 tot 21:00 uur 
Donderdag  van 15:00 tot 18:00 uur.  
Vrijdag  van 15:00 tot 18:00 uur. 
   om de week van 19:00 tot 22:00 uur. 

Ze kunnen dan een potje Playstation spelen, gebruik ma-
ken van de computers, een potje tafelvoetbal en allerlei 
spelletjes met elkaar doen. We organiseren, samen met 
de jongeren ook activiteiten zoals koken, toernooitjes ta-
feltennis, en voetbaltoernooitjes. Zijn er leuke ideeën voor 
activiteiten, kom het me vertellen!

Programma en activiteiten
 

KERSTVAKANTIE

Kinderactiviteiten Rozenprieel
 

In buurtcentrum De Tulp
 

Zaterdag 14 december van 11:00-15:00 uur
Het Geheime Groene Roos Genootschap organi-

seert: Kerststukjes maken! 
Voor kinderen t/m 12 jaar. Gratis

Vrijdag 20 december van 17:00-18:30 uur

Kerstdiner voor kinderen
Voor kinderen t/m 12 jaar

Kaarten € 5,- bij Tante Ciska

Vrijdag 27 december van 12:00-17:00 uur

Lekker knutselen en oliebollen eten! 
Voor kinderen t/m 12 jaar. Gratis 

Computer inloop
Iedere woensdagochtend vanaf 9:30 uur kunt u 
terecht bij Richard Auw-yang voor uw vragen over 
het gebruik van uw computer, laptops, uw tablet. 
U kunt uw eigen laptop of tablet meenemen. 

Soep op zondag
Elke zondag zijn buurtbewoners welkom voor een 
kopje soep in de Tulp. Deze wordt bereid door een 
vaste groep enthousiaste buurtbewoners.. 
Voor maar €1,- kunt u al mee eten. 

U hoeft zich niet vooraf aan te melden en bent om 
17.00 uur welkom.

Stamppottenbuffet!
Zondag 22 december om 17:00 uur. 
Een speciale Soep op Zondag met heerlijke 
stamppot.  

Om 17:00 uur bent u welkom. Prijs € 1,-

Open eettafel
Elke donderdagavond kookt een ploeg enthou- 
siaste vrijwilligers de sterren van de hemel. Voor 
een 3 gangen maaltijd betaalt u slechts € 5,- p.p. 
De week voor Kerst is er een speciaal menu!
Meld u zich wel donderdag vóór 12.00 uur aan via: 
023- 5319030, want de plaatsen zijn beperkt! 
 
Na aanmelding bent u vanaf 17.00 uur welkom in 
Buurtcentrum De Tulp. 

Buurtcentrum de Tulp

 

Roem Hillenaar
Ik ben Geboren én getogen 
in Amsterdam. Op mijn 21e 
ben ik wegens de liefde naar 
Haarlem vertrokken en ben ik 
behoorlijk verknocht geraakt 
aan deze stad. Het grootste 
gedeelte van mijn loopbaan 
heb ik in de grafische industrie 
doorgebracht, maar de laat-
ste acht jaar als verkoopleider 
in de afval en milieubranche. 
Hoe kom je dan in een buurt-
centrum in de Roos terecht? 
Tja, dat is een heel verhaal. Kortweg komt het erop neer dat ik 
nu 1,5 jaar geleden de gelegenheid kreeg om eens goed na te 
denken over de rest van mijn loopbaan. Na een tijdje werd de 
drang om weer echt iets te gaan doen steeds groter. Nadat ik 
dit in maart van dit jaar besprak met een familielid (werkzaam 
bij Haarlem Effect) ging het balletje snel rollen. Feitelijk zat ik een 
week na ons gesprek in De Tulp. Mijn werkzaamheden voor De 
Tulp zijn zeer divers en inmiddels voel ik mij hier erg op m’n plek. 
Het Rozenprieel doet mij denken aan de buurt in Amsterdam 
waar ik ben opgegroeid. Een buurt waar kinderen voortdurend 
het straatbeeld bepaalden en de moeders uit de ramen hingen 
om niet alleen hun schone was buiten te hangen. Vaders stonden 
aan auto’s te sleutelen en kinderen haalden de nodige katten-
kwaad uit. Er was sprake van een soort gelijkgestemdheid. Niet 
zomaar te verwarren met saamhorigheid. Iedereen lette op elkaar. 
Begin jaren tachtig vertrokken veel van de oorspronkelijke bewo-
ners naar nieuwbouwwijken aan de rand van de stad. Daarna is 
de wijk in een negatieve spiraal terecht gekomen door incidenten 
als het wegpesten van bewoners en overlast. Dit grijpt mij nog 
steeds erg aan. Ik denk dat het niet al te gek is om een vergelij-
king met het Rozenprieel te maken. Een wijk die natuurlijk ook is 
veranderd. Een wijk waar oorspronkelijke en nieuwe bewoners 
samen moeten leven. Waar jong en oud, met allerlei verschillende 
achtergronden en eigenschappen, een plek moeten hebben. De 
Tulp vervult een belangrijke rol voor ouderen en jongeren in de 
buurt. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en 
waar ruimte geboden wordt aan talloze activiteiten en initiatieven. 
Bij voorkeur voor en door de buurt zelf. Zo zijn we kortgeleden 
gestart met bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen en het  
RepairCafé. Mede dankzij de inzet van voornamelijk vrijwilligers 
en buurtbewoners in zeer korte tijd gerealiseerd. Dat geeft ons 
team en de mensen die er bij betrokken zijn ontzettend veel ener-
gie. Net als de gestage opfrisbeurt van het buurtcentrum zelf en 
de reacties van onze bezoekers daarop. Ik wil dan ook iedereen 
van harte uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen in De 
Tulp. Er is nog veel meer mogelijk in De Tulp en in de wijk zelf. Ik 
vind het fantastisch om mij daar voor te mogen inspannen. 

Graag tot ziens in de Tulp! 
 

nieuwe gezichten in de Tulp, even voorstellen:



UIT DE OUDE D ROOS
met de ‘Groeten uit de Roos’

Ongeveer een jaar geleden werd de website www.groetenuitderoos.nl gelanceerd. De site is een initiatief van de 
werkgroep Kunst en Cultuur in de Roos. Op de site verzamelen wij verhalen over de historie van het Rozenprieel, 
over spelen op straat, over bijzondere plekken in de buurt, over het huis waar je woont, over verdwenen winkels of 
over opzienbarende gebeurtenissen in de wijk. Inmiddels hebben al heel wat buurtbewoners hun verhaal inmiddels 
op de site gepubliceerd. Heb je nog oude foto’s van de buurt met een verhaal er bij? Meld je aan bij de redactie 
groetenuitderoos@gmail.com Groeten uit de Roos gaat ook op Facebook. We zijn op zoek naar (oud)-Rozenprie-
lers die ons kunnen helpen bij het opzetten en bijhouden van een Facebook pagina over de buurt. Heb je zin om 
mee te doen, meld je aan bij de redactie.

Een gedenkteken. 
In 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onze wijk in de nacht van 2 op 3 oktober getroffen door een grote 
ramp. Een Engelse bommenwerper liet per ongeluk een lading bommen vallen op het Rozenprieel. Er vielen 24 
dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden. Vooral de Voortingstraat kreeg de volle laag. Daar kwamen 12 buurt-
genoten om het leven. Gek genoeg is er in het Rozenprieel nergens een gedenkteken te vinden dat herinnert aan dit 
drama. In 2015 is het 75 jaar geleden dat het bombardement plaats vond. De werkgroep Kunst en Cultuur wil dat 
er in dat jaar een gedenkteken wordt onthuld ter herinnering aan de slachtoffers. Met het oog daarop willen we al-
vast zoveel mogelijk verhalen verzamelen over het leven in de Roos tijdens de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen 
aan het bombardement, maar het mag ook gaan over onderduiken, de Hongerwinter of gewoon over het dagelijks 
leven tijdens de oorlog. De verhalen worden gepubliceerd op www.groetenuitderoos.nl en in de Rooskleurig. Heb je 
zelf nog herinneringen aan de oorlog, ken je iemand die zich wil laten interviewen of wil je meehelpen om verhalen 
te verzamelen? Doe mee en meld je aan bij de redactie, groetenuitderoos@gmail.com. 

Het verhaal van Anneke de Nobel (1948): 

Kinderen van speeltuin Buitenrust 
bij de praalwagen, Anneke staat 
vooraan, 2e van rechts. 

Prinses

We waren lid van speeltuin Buitenrust in de Van Zompelstraat, waar nu buurthuis De Tulp staat. In de speeltuin 
moest je je penning om hebben, dan konden ze zien dat je lid was. Er stond een schommel. Een keer, ik weet 
niet meer wat de aanleiding was, reden we met een versierde wagen vanuit de speeltuin door de buurt. Meisjes 
met een witte nylon jurk mochten als prinses op die praalwagen staan. Ik was zo eerlijk om te zeggen dat er 
bij mij een blauw streepje in zat - echt Anneke de Nobel weer. Toen mocht ik niet als prinses op de wagen.’


