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Inspraak in het ontwerp-
bestemmingsplan Rozenprieel 
De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan 
Rozenprieel ter inzage gelegd. In de afgelopen 
periode, die nog loopt tot 31 december, heeft 
iedere belanghebbende de gemeente zijn of 
haar zienswijze kunnen geven op het ontwerp. 
Afgelopen 10 november organiseerde de gemeente 
een inloopavond in de Tulp voor bewoners. 
De wijkraad heeft een uitgebreide zienswijze 
gegeven op het ontwerpbestemmingsplan, die 
voortborduurde op haar eerdere reactie op het 
conceptontwerp. Zo maken wij er bezwaar tegen 
dat het Voortingsplantsoen van bestemming groen 
is veranderd in grijs. Ook is een aantal historische 
gebouwen in onze wijk onvoldoende goed 
beschermd tegen sloop en/of op- en aanbouwen, 
vinden wij. De intekening van het gebied rond 
Koningstein, waar echte grote veranderingen in het 
bestemmingsplan zijn opgenomen, komt in onze 
ogen nog onvoldoende overeen met het gekozen 
plan Koningshof – gezinswoningen. Hierover heeft 
de wijkraad in augustus een waarschuwing aan de 
gemeenteraad gestuurd. Ook dient de intekening 
van de woonboten te worden verbeterd. Op deze 
en andere punten verwacht de wijkraad dat de 
gemeente het uiteindelijke bestemmingsplan in 

de komende periode op punten zal aanpassen, 
voordat de gemeenteraad het uiteindelijk zal 
behandelen en vaststellen. Naar verwachting zal 
dat in het eerste kwartaal van 2016 plaatsvinden. 
 
Sloop/nieuwbouwplannen van Ymere

De wijkraad heeft een gesprek gehad met Ymere 
over haar plannen met hun bezit in onze wijk. Ymere 
heeft in kaart gebracht welke panden groot onder-
houd nodig hebben, en welke volgens hen niet meer 
te redden zijn, onder andere vanwege funderings-
problemen. Voor deze laatste panden heeft Ymere 
sloop/nieuwbouwplannen. Ymere heeft in eerste 
instantie haar plannen alleen, en deels in samen-
spraak met de betrokken huurders, gemaakt. Het 
gesprek met de wijkraad was ter kennisgeving. De 
wijkraad heeft Ymere laten weten, vanuit het oog-
punt van kwaliteit van de leefomgeving in onze wijk, 
voorstander te zijn van behoud en renovatie van 
oude panden in de wijk, waar mogelijk. In een aan-
tal gevallen lijken de sloopplannen van Ymere ons 
ten koste te gaan van het straatbeeld. De invloed 
van de wijkraad hierop is echter zeer beperkt. Neem 
vooral contact met ons op als je vragen hebt over 
de plannen van Ymere. Wij kunnen je onder andere 
doorverwijzen en/of ondersteunen in verdere be-
trokkenheid
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Redactioneel

De kersteditie van de Rooskleurig 
ligt weer bij u op de mat. Met na-
tuurlijk belangrijk nieuws van de 

wijkraad over het bestemmingsplan dat 
nog tot eind van dit jaar ter inzage ligt. 
Ook een stukje over de komende reno-
vatieplannen van Ymere. Joost Mulder 
heeft de nieuwe procesmanager van 
Ymere, Magda van Die, geïnterviewd, die 
uitgebreid ingaat op de renovatie. Be-
langrijk is ook de oproep van wijkraadslid 
Liza Van Doorn voor een schonere wijk. 
In dit verband willen wij graag wijzen op 
een handige app, BuitenBeter, waarin 
problemen, irritaties en verbeteringen 
bij de gemeente bekend kan worden ge 
 

 
 

maakt. Binnen vier stappen heb je 
locatie, probleem en foto gemeld en 
kun je dit doorsturen naar de Ge-
meente. De app is gratis te down- 
loaden. Jan de Dood is de redactie 
vanaf heden komen versterken. Zijn 
eerste stukje gaat over het zangkoor 
Prima Musica dat elke donderdag-
avond in zorgcentrum de Roos een 
concertje geeft. En dan tot slot nog 
een oproep. We hebben natuurlijk 
altijd behoefte aan nieuwe redactie-
leden maar nu zijn we ook op zoek 
naar een nieuwe eindredacteur. Dus 
meld je aan!!

Frank van de Poll, eindredacteur

Colofon

Hoofd-/eindredacteur: Frank van de Poll

Vormgeving: Anke Brinkman

Redactie: Anke Brinkman, Jan de Dood 
en Frank van de Poll

Vaste medewerkers: Hanneke van Laar  
en Joost Mulder

Redactie-adres: derooskleurig@gmail.com

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 derooskleurig@gmail.com

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

Wijkraad zoekt hulp
Wil je dingen verbeterd zien in de wijk?  
Samen met de wijkraad kun je daar aan 
werken. De wijkraad overlegt bijvoorbeeld 
van tijd tot tijd met de gemeente over be-
heer en onderhoud van straten, stoepen, 
pleinen en groen. Voel je je geroepen om 
mee te denken over het nieuwe bestem-
mingsplan? Wilt je helpen met het op-
zetten van een actuele website en Roos-
app, zodat de wijk beter op de hoogte 
kan blijven van wat er speelt? Aarzel 
dan niet, en meld je bij ons aan. Je hoeft 
geen wijkraadslid te zijn om mee te doen: 
we kunnen iedereen goed gebruiken. 
Meer informatie of aanmelden? Mail naar  
info@wijkraadrozenprieel.nl.
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Kerstroos
Dit jaar heeft het GGRG voor de vijfde maal de wijk versierd met kersttakken.
Het was ook dit jaar weer een flinke klus, maar omdat heel veel mensen het toch erg leuk 
vinden, hebben we wederom de groene handen uit de mouwen gestoken. We mochten ook 
dit jaar Buurtcentrum De Tulp als uitvalsbasis gebruiken, waarvoor onze dank

 
Nieuwe website voor het Rozenprieel 
Onder aanvoering van Joost Mulder en Annette Kroes, wordt hard gewerkt aan het maken 
van een nieuwe website voor het Rozenprieel. Bij het ontwikkelen van de website wordt 
o.a. samengewerkt met Ymere en Haarlem Effect. Op de website komt informatie te staan 
over allerhande activiteiten in de buurt en over de historie van het Rozenprieel. De planning 
is om de website in 2016 live te zetten. 

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: Verpaupering van de buurt
Terugkijkend op het afgelopen jaar, valt op 
dat onze wijk op veel punten weer is ver-
pauperd. Bewoners nemen soms wel de 
verantwoordelijk voor hun eigen stoepje, 
maar vaak niet veel verder dan dat. Dat is 
jammer, want het is onze buurt, waarin we 
samen moeten leven. Ook het aanbieden 
van veel grofvuil door de mensen loopt 
best wel weer uit de hand. Matrassen en 
kapotte meubels die worden gedumpt en 
soms ruim een week liggen te slingeren op 
de hoeken van de straten. Voorbeelden 
hiervan zijn Bakkerstraat/Kamperstraat, 
Camphuijsstraat de blinde muur, de hoek 
Rozenprieelstraat/van Marumstraat en in 
de Rozenprieelstraat/Bakkerstraat. Ook 
het normaal huisvuil wordt vaak naast de 
bakken geplaatst als de containers vol zit-
ten. Bij grofvuil en volle bakken is het be-
langrijk om even het meldpunt te bellen, 
of een online melding te doen. Waarom 
nemen mensen niet even de moeite om dit 
te doen? Zo zwerft het vuil door de hele 
wijk. Ook de hondenpoep ligt weer volop 
in de wijk. Hondeneigenaren ruim a.u.b. 

de poep op... denk aan onze spelende kinderen! Het is zo’n 
kleine moeite om de buurt een beetje schoon te houden. En 
het blijkt dat als het Voortingplantsoen bijvoorbeeld wordt 
schoongeveegd, dat het daarna iets langer schoon blijft. 
Dus zelf je eigen rommel in de bakken doen, of meteen op 
laten halen helpt echt!
Met wat extra hulp van de Gemeente en Spaarnelanden 
zouden we al een heel eind komen. Zoals het af en toe con-
troleren en op tijd repareren van de straatverlichting, zoals 
die in de van Marumstraat en de Klaverstraat. Of het goed 
leegzuigen van de straatputten, want er blijft namelijk weer 
erg veel water op de doorgaande straten staan, vooral ter 
hoogte van de van Maurumstraat/hoek Palmplein. Ook het 
onderhoud van de plantenbakken van het Palmplein wordt 
niet echt gedaan. Alles groeit alle kanten op, dus snoeien 

in de tijd dat het moet is niet gedaan. De hondenpoep kan 
eventueel met een zuiger of veegwagen worden schoonge-
maakt. Ook was er dit jaar weer veel onkruid in de buurt. 
Het weghalen van de bladeren kwam erg laat of niet op 
gang dit jaar. Het is gewoon gevaarlijk, zeker voor de ou-
deren onder ons. De stoep van Zompelenstraat, van zorg-
centrum de Roos naar de Vomar, is hier een goed voor-
beeld van. Hoewel een tijdje terug dit nog als een mooie 
wandelroute is ingericht, is ze echt niet te doen voor de 
ouderen nu, vanwege de bladeren. Het is ook zo erg in de 
Camphuijsstraat, hoek van Marumstraat, waar de oprit vol 
ligt met bladeren. Waarom wordt onze wijk niet geveegd 
door Spaarnelanden?! Spaarnelanden moet ook het ver-
wijderen van geparkeerde fietsenkrotten beter doen. Meer 
stickers plakken, en beter kijken welke krotten er echt weg 
kunnen – pas op: de kinderen uit de buurt halen soms de 
felgekleurde stickers van de fietskrotten af, bijvoorbeeld van 
de Esschilderstraat en rand Rusterburgerlaan. Kan Spaar-
nelanden dit niet beter aanpakken?
Veel verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, dat is 
waar. Maar het is nu vaak zo’n rommel, dat niemand echt 
zin heeft om het aan te pakken, om zelf actie te onderne-
men. Als Spaarnelanden nu weer eens een grote schoon-
maak houdt, dan is het makkelijker voor ons allemaal om 
ons eigen straatje schoon te houden. Laten we proberen 
met  behulp van de gemeente en met elkaar er een scho-
nere buurt van te maken. Het is gewoon ontzetten jammer 
om te zien hoe we met deze leuke buurt omgaan!

Liza van Doorn, wijkraad Rozenprieel

app Buiten Beter! 
Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies 
bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten 
met BuitenBeter. Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken 
bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, 
voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol. Binnen vier stappen en tellen heb 
je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt 
de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Tuin van Jonker
De tuin van Jonker is door de vrijwilligers winterklaar gemaakt. Om 
de tuin in het vroege voorjaar aantrekkelijker te maken, zijn ver-
schillende bolgewassen geplant. Ook zijn 2 dode berken vervan-
gen en zijn op de heuveltjes gietbanden aangelegd om zodoende 
de bewatering van de bomen en planten te verbeteren.

(foto voor in 
header website: 
Anke Brinkman)

OPROEP: Eindredacteur gezocht 
voor de Rooskleurig!

Wegens vertrek van de huidige eindredacteur is de 
Rooskleurig dringend op zoek naar een vervanger.

De wijkkrant komt 2x per jaar uit. Voor verdere informatie 
graag contact opnemen met Frank van de Poll.
(email: fmvdpoll@upcmail.nl)
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 De bewoners van nummer 8

Op deze zondagnamiddag in november begin ik - nadat er 
bij vier adressen niet wordt open gedaan - lichtelijk ontmoe-
digd te raken. Het regent, het schemert. Lijkt mij het ideale 
weer om voor de kachel te zitten maar misschien zie ik er 
wel te onheilspellend uit in mijn zwarte lange jas met enor-
me capuchon. Ok, ik probeer nog één adres. Weversstraat 
8. Capuchon af. Het begint hoopvol: er brandt in ieder geval 
licht en er hangt een verjaardagsslinger voor het raam. Met 
een grote zwiep doet een man open. Als ik me voorstel en 
uitleg dat ik kom voor de rubriek ‘de bewoners van numme-
ro acht’ roept hij meteen enthousiast zijn vrouw die blijkbaar 
in de aanpalende ruimte verblijft. Lachend verwelkomt dit 
wildvreemde stel me: “We dachten al, wanneer zijn wíj nou 
eens aan de beurt?” “Mag ik jullie eventueel vanavond om 
acht uur interviewen?” Dat vinden ze een minder geslaagd 
idee. Ze liggen op apegapen. Hun dochter heeft vandaag 
haar vierde verjaardag gevierd en alle bezoek is net weg. 
We maken een andere afspraak. Vrolijk zet ik in mijn agen-
da: Eric van Koningsbruggen en Patricia Heeremans. Ik heb 
beet.

Eric (45) en Patricia (44) hebben dus een dochter van vier 
- Yara - die qua enthousiasme op haar ouders lijkt, merk ik 
als ik een paar dagen later terug kom. Opgetogen laat ze 
haar állerleukste kadootje zien: een klein plastic vogeltje dat 
kan fluiten en trippelen als ‘ie voldoende opgewonden is.
Patricia is hoogzwanger van hun tweede. Een jongetje. De 
verwachting is dat hij over vijf weken te voorschijn komt. In 
het Spaarne Gasthuis aan de Boerhaavelaan.
Patricia: “Yara was in het begin nogal teleurgesteld. Ze wil-
de veel liever een zusje. Maar volgens haar was dat heel 
eenvoudig op te lossen…”Eric grinnikend: “… Ja, een to-
venaar kon er met zijn toverstokje heel makkelijk een meisje 
van maken!” Yara vindt het overduidelijk beregezellig dat 
er weer bezoek is, maar het Sinterklaasjournaal wil ze ook 
niet missen. Dieuwertje Blok wint. Zij verdwijnt richting huis-
kamer. Wij blijven aan de grote tafel in de gezellige keu-
ken zitten, achterin het huis. Patricia en Eric kennen elkaar 
sinds 1996 en hebben jarenlang een LAT-relatie gehad. Zíj 
woonde als studente communicatie met drie jongens in een 

pand aan de Adriaan de Jongestraat, bij de Leidsevaart. Híj 
woonde bij zijn ouders in Zandvoort ennuh… Eric werkte 
toevallig voor hetzelfde bedrijf als twee van háár medebe-
woners. En zo is het gekomen. In café Studio bij een vrij-
dagnamiddagborrel. 

Patricia: “Ik heb dit huis in eerste instantie alleen gekocht, 
maar toen Eric uiteindelijk bij mij introk zeiden we tegen el-
kaar: dát hadden we best eerder kunnen doen!”
Na haar studie aan de Hogeschool Inholland kreeg ze een 
baan in de logistiek bij de KLM, werd vervolgens account-
manager bij een reclamebureau in Amsterdam en werkt 
nu alweer een aantal jaar voor de instelling Nieuw Unicum 
in Zandvoort, waar een groot deel van de mensen een li-
chamelijke beperking heeft, de meeste als gevolg van de 
neurologische progressieve zenuwziekte MS. 
“Achtennegentig procent van de mensen die in Nieuw Uni-
cum verblijven zit in een rolstoel.” Daarnaast werkt Patricia 
inmiddels ook in Voorschoten waar de Stichting MS Re-
search zijn kantoor heeft. Daar wordt het geld ingezameld 
om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. “We 
krijgen geen cent overheidssubsidie dus doen we zelf aan 
fondsenwerving”. Patricia is samen met haar collega’s ver-
antwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

Patricia: “Nederland heeft maar liefst 17.000 mensen met 
MS. Je krijgt het meestal tussen je twintigste en je veertig-
ste. Er zijn twee keer zoveel vrouwen met MS als mannen. 
Het merkwaardige is dat het rond de evenaar amper voor-
komt. De oorzaak of de oorzaken van MS zijn nog steeds 
niet bekend. Daarom is wetenschappelijk onderzoek zo be-
langrijk!” Uit haar hele manier van vertellen blijkt haar grote 
betrokkenheid. “Omdat MS-patiënten vaak ontzettend moe 

Iedere editie gaat journaliste Hanneke van 
Laar, zelf woonachtig in de Roos, op bezoek 
bij een wildvreemde buurtgenoot die toevallig 
op nummero acht woont. Deze keer belt zij 
aan in de Weverstraat nummero acht bij Eric 
(45), Patricia (44) en dochter Yara (4)

zijn en op den duur volledig verlamd kunnen raken is ook 
een bezoek aan de specialist vaak een enorme opgave”, 
vervolgt ze: “Sinds een paar jaar hebben zeker veertig 
van onze patiënten dankzij skype vanuit huis direct con-
tact met de specialist als dat nodig is. Ze hoeven dus 
niet meer heen en weer te reizen, een hele verbetering!”

Eric heeft werktuigbouwkunde gestudeerd in Haarlem. 
“Gelukkig werd ik na de HTS buitengewoon dienstplich-
tig verklaard en had dus de mazzel dat ik niet ingeloot 
werd. Het was het begin van de afschaffing van de 
dienstplicht.”Eric heeft jarenlang gewerkt als projectlei-
der bij PROMECH een sorteersystemenbedrijf waar hij 
in de logistiek werkte. Maar hij werkt inmiddels bij LOG-
OPAK in Lijnden, een bedrijf in etiketteersystemen. “Lek-
ker om zo dichtbij te werken, lijkt me” zeg ik maar dat 
moet ik heel anders zien. 

Eric: “Het is inderdaad maar twaalf kilometer hier van-
daan, maar ik ben gemiddeld een half uur onderweg 
want ik moet toch in de spits een eindje over de A9”

krijg je nou tegenwoordig vaak de vraag of je familie bent 
van Jeroen? (bekende acteur)
Eric: “Ja die vraag krijg ik steeds vaker, maar je 
schrijft zijn achternaam zonder n aan het eind. Ik 
voeg altijd toe: Nee, ik ben niet van de grappige tak!” 
Ik had beloofd dat een interview maar een uur zou du-
ren en ik zie dat het alweer zover is. Ik weet zeker dat 
we nog uren zouden kunnen praten. Yara komt meteen 
tevoorschijn als ik weer opsta. Ze vertelt dat ze op de 
Hannie Schaftschool zit. Ze is nu precies vier dagen naar 
school geweest en volgens haar moeder werd ze gedu-
rende de week steeds witter van vermoeidheid. Maar 
overduidelijk is dat Yara school gewéldig vindt. 

In de deuropening vraag ik hoe ze het vindt dat er bin-
nenkort een broertje komt. “Leuk”,zegt ze “… en hij gaat 
Joep heten!” Haar ouders beginnen allebei te lachen: 
“dat is zoals Yara hem al maanden noemt en het zou 
best kunnen dat hij ook écht zo gaat heten, maar we zijn 
er nog niet helemaal uit!”

Tekst en foto: Hanneke van Laar

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
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Net nu de pont over het Spaarne 
aan de Zuidschalkwijkerweg na 
een flinke opknapbeurt weer in het 
water ligt wees Joost Mulder ons 
op een oud berichtje uit het Haar-
lems Dagblad van 9 oktober 1923. 
Op deze dag werd namelijk om 
7 uur ’s morgens de nieuwe Ge-
meentepont Haarlem ter hoogte 
van de Bakkerstraat in gebruik ge-

nomen. De pont had een benzinemotor en was voorzien van een enorme dekhut. Vanuit 
hier kon de schipper alle handelingen verrichten die nodig waren zoals het bedienen van de 
motor, de dubbele stuurinrichting, de automatische seininrichting en natuurlijk de kettingen 
voor het ophalen en neerlaten van de loopplanken. 
Behalve voetgangers en fietsers kon de pont ook kleine wagens als melk- en broodkarren 
vervoeren wat voor een aangename ontlasting van de verkeerschaos in de Schalkwijker-
straat zorgde. Aan beide oevers werden twee dukdalvers aangebracht die naar de oevers 
schuin toe liepen. Hiertussen moest de schipper de pont aanmeren wat bij felle wind geen 
makkelijke opgave was. Uitgerekend de eerste dag dat de pont in bedrijf werd genomen 
ontstond er motorpech. Aan de kant van de Bakkerstraat ontstond enige beroering. Het 
wachtende publiek was flink verontwaardigd en mopperde dat men ‘door dat lamme ding nu 
niet aan de overkant kon komen’. Maar de schipper hield het hoofd koel en na drie kwartier 
was het euvel verholpen.                   Frank van de Poll

Pont over het Spaarne 1923

Einde aan de kerstzang

Ruim tien jaar hebben vrijwilligers voor de wijken Welgelegen, 
Koninginnenbuurt en Rozenprieel de Kerstsamenzang in het 
Frederikspark en het Vlooienveld georganiseerd. Met liefde voor 
het evenement wordt er door hen veel werk verzet. Er moeten 
onder meer afspraken met de Gemeente gemaakt worden, een 
orkest bereid gevonden, geluid, licht en een podium geregeld, 
sponsoren aangetrokken en de aankleding worden geregeld. Met 
name een hoge opkomst van de bewoners is voor het bestuur 
immer de drijfveer geweest om zich gedreven in te zetten voor 
het welslagen van de Kerstsamenzang. We hebben mooie Kers-
tavonden de revue zien passeren. Vaders, moeders, opa’s oma’s 
en zeker de kinderen vooraan het podium met hun billen op het 
besneeuwde gras, hun kaarsjes met van de kou trillende handjes 
vasthoudend. De tijd heeft ons evenwel geleerd dat het animo in 
de wijken door de jaren heen is afgenomen om op Kerstavond 
naar het park te komen. Wellicht mede als gevolg van een grot-
er wordende concurrentie en een aflatend enthousiasme van 
mensen om aan een dergelijk evenement deel te nemen. Mede 
op grond hiervan heeft het bestuur besloten om met de organi-
satie ervan te stoppen.We kunnen ons voorstellen dat er mensen

 zijn die willen aantonen dat het tóch mogelijk is om voor deze 
wijken een succesvolle, druk bezochte Kerstsamenzang te or-
ganiseren. Dat kunnen mensen zijn die veel contacten in de wijk 
hebben, goede banden met de lagere scholen of al zeer actief in 
de wijken zijn en er veel sociale contacten hebben. Wij nodigen 
hen van harte uit om contact met ons op te nemen. Het bestuur 
is bereid om al haar informatie met hen te delen en de bestaan-
de relatie-bestanden, processen en protocollen beschikbaar te 
stellen.

Partir c’est mourir un peu.
Iedereen die zich afgelopen jaren ten dienste van de 
Kerstsamenzang heeft gesteld, gesponsord en gesteund, dank-
en wij hierbij met een warm hart.

Herman Korthout

Prima Musica in de Roos

Het zal u wellicht niet zijn opgevallen, maar al ja-
ren verleent zorgcentrum de Roos op donderdag-
avond van 19.30 tot 22.00 uur onderdak aan een 
koor dat luistert naar de prachtige naam Prima 
Musica, voor hun wekelijkse repetitie. Omdat dit 
koor plaats heeft voor nieuwe leden heeft onze re-
dactie een gesprekje gehad met één van de leden, 
de heer Peter Veen en met de dirigent, de heer 
Johan Donker Kaat.

Prima Musica bestaat ca.9 jaar en repeteert reeds 
al die jaren in de Roos. Het is een a-capella koor, 
d.w.z. zonder instrumentale begeleiding, met een 
breed repertoire van prettig in het gehoor liggen-
de liederen uit de periode 1600 tot heden, kortom 
van Bach tot Beat, waarbij op de eerste plaats de 
klank komt en daarna de tekst, vandaar de naam 
afkomstig van: Prima musica e poi le parole  
(eerst de muziek, dan het woord).

Prima Musica treedt zo’n 5 keer per jaar op in de 
regio, en uiteraard in de wintertuin van het zorg-
centrum de Roos, Het koor doet mee aan Koren-
lint en geeft jaarlijks ergens in Haarlem een Kerst-
concert; dit jaar zal dat zijn in en bij het Apostolisch 
Genootschap in de Laan van Berlijn in Schalkwijk 
met medewerking van meerdere koren. Aanvang 
18.00 buiten, en binnen om 19.30 uur.

Het koor bestaat uit ca. 20 leden met een gemeng-
de samenstelling en een gemiddelde leeftijd van 
40-75 jaar; diverse leden, waaronder de dirigent, 
zijn woonachtig in het Rozenprieel de overige le-
den wonen verdeeld over Haarlem en Kennemer-
land. Naast het zingen hecht men veel waarde aan 

de onderlinge sfeer, vooral 
in de pauzes onder het ge-
not van een kopje koffie is er 
gelegenheid om bij te praten.

Prima Musica nodigt u vrij-
blijvend uit één of meerdere 
avonden te komen luisteren 
en/of mee te zingen om het 
koor en het repertoire te le-
ren kennen.
U hoeft niet voor te zingen 

om lid te worden en ook noten lezen is geen abso-
lute noodzaak, wel is het kunnen overnemen van 
de toonhoogte van belang.

Voor de contributie van €13,00 per maand (incl. 
koffie of thee alsmede de zaalhuur en de dirigent 
etc.) hoeft u het zeker niet te laten en… de eerste 
maand is gratis!

Men hoopt op uitbreiding tot ca. 30 leden, ver-
jonging en instroming van andere nationaliteiten, 
zeker gezien het internationale repertoire.
Momenteel is er plaats voor alle stemgroepen, dus 
laat u niet weerhouden als u twijfelt over uw eigen 
stem. 

voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met Dick Pot: 0624906437
Henny Luttikhuizen: 0235363817/0640155613
en Pim Boer: 0235380560

Tekst: Jan de Dood, foto’s Anke Brinkman
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niet verstandig bezig bent, toch voor sloop/nieuwbouw 
kiezen.” Maar dan wel in overleg met bewoners, en met 
als uitgangspunt dat je iets terugzet wat kwaliteit toe-
voegt aan de wijk.’

Samenhang
Een belangrijk onderdeel van die kwaliteit is samen-
hang, vertelt Magda van Die. ‘Dat proberen we te be-
reiken door te werken met één architect en één bouw-
combinatie. We proberen iets van herhaling te brengen 
in met name de woonplattegronden. Dat zorgt ook voor 
een grotere efficiëntie en betere kostenbeheersing. We 
kijken natuurlijk ook naar het beeld dat we nastreven, 
en dan sluit je vanaf het begin af aan al dingen uit die je 
niet vindt passen. Als je hier appartementen gaat reali-
seren, dan doe je dat bij voorkeur met een portiekont-
sluiting , om maar iets te noemen. Het gevelbeeld moet 
goed aansluiten bij de omliggende panden, bij de sfeer, 
en dat is per straat verschillend. En zelfs per blok.’

Communicatie
In de visie van Magda van Die is het sociale aspect 
van het renovatieproject minstens zo belangrijk als de 
technische en logistieke aspecten. ‘Die techniek kun 
je inkopen, maar dat sociale deel moet je zelf doen. 
Goede communicatie is onmisbaar. Over het algemeen 
zijn de bewoners verknocht aan hun wijk en willen ze 
graag blijven. Er zijn er ook die kansen zien om zich 
te verbeteren, en die kansen ook grijpen door naar el-
ders te verhuizen. Dat geeft ons weer mogelijkheden 
om een deel te verkopen. Dat willen we met 40 procent 
van die 109 woningen gaan doen. Het liefst zonder te 
duwen. Het gaat eigenlijk redelijk vanzelf. We willen uit-
eindelijk verschillende doelgroepen bedienen. Wat dat 
betreft geloven we nog steeds in gemengde wijken, al 
hebben we daar als corporatie steeds minder mogelijk-
heden toe. Dit is voor ons een unieke kans om op een 
mooie, bijna-binnenstadslocatie sociale huur, koop en 
ook sociale koop (huizen van minder dan 2 ton, red.) te 
realiseren. Die combinatie is een forse uitdaging, maar 
dat maakt dit project ook zo leuk. Je wordt geprikkeld 
om oplossingen te vinden voor moeilijke situaties.’

Terugkeergarantie
De huurders om wie het gaat hebben van Ymere de 
toezegging gekregen dat ze kunnen terugkeren naar de 
wijk, binnen één van de projectwoningen. ‘Die garantie 
is er,’ zegt Magda van Die. ‘Maar verder dan dat, bij-
voorbeeld door terugkeer naar het zelfde blok te garan-
deren, kunnen we niet gaan. We zien dat het eigenlijk 

vanzelf zijn weg vindt. De angst van de bewonerscom-
missie was dat er heel veel drang en dwang aan te pas 
zou komen. Dat pakt in de praktijk gelukkig anders uit. 
Mensen die zeggen “Ik kan me verbeteren, ik ga ver-
huizen.” Of die niet twee keer willen verhuizen, en die 
daarom voor een andere woning binnen of buiten de 
wijk kiezen.’ 

Energielabel
Voor Ymere is het vernieuwingsproject ook een niet 
te missen kans om dit deel van het woningbezit in de 
Roos aan te passen aan de moderne eisen op het ge-
bied van energieverbruik. ‘De nieuwbouw zal zeker aan 
de nieuwe energieprestatie eisen voldoen. Maar ook  bij 
renovatie gaan we voor een energielabel B en, indien 
haalbaar, voor energielabel A,’ vertelt Magda van Die, 
‘wat betekent dat je zo’n woning van de vloer tot en 
met de gevel, het dak en de kozijnen echt volledig in-
pakt. En zelfs de tussenvloer isoleert, als het een bene-
den- en bovenwoning betreft. Naast die isolatie gaan 
we waar dat kan ook verbeteringen in de woonplatte-
grond aanbrengen. Bijvoorbeeld door een open keuken 
te realiseren, of de badkamer iets anders in te delen of 
te vergroten. En soms betekent dat ook dat je de bega-
ne grond iets uitbreidt door een kleine uitbouw te reali-
seren. We maken er niet ineens een hele grote woning 
van, maar wel eentje waarin je een fatsoenlijke keuken 
kunt realiseren waarin je je apparatuur kwijt kunt zonder 
vreemd te moeten stapelen. Dat heeft allemaal te ma-
ken met ons streven om een goed verhuurbaar product 
neer te zetten met voldoende kwaliteit.’
 

tekst: Joost Mulder, foto’s: Anke Brinkman

De komende vier, vijf jaar gaat woningcorporatie 
Ymere, verreweg de grootste verhuurder in het 
Rozenprieel, ruim 100 woningen ingrijpend ver-
nieuwen of door nieuwbouw vervangen. Tussen 
nu en 2020 zal het hier gonzen van de bouwac-
tiviteiten. Voor een deel van de huurders van de 
betreffende woningen betekent het project ver-
huizing naar een wisselwoning en terugkeer naar 
een nieuwe woning in de buurt, terwijl anderen 
afscheid nemen van de Roos. Hoog tijd voor een 
gesprek met procesmanager Magda van Die, die 
vanuit Ymere de ingrijpende vernieuwing bege-
leidt.

Ik spreek Magda van Die in het gloednieuwe kantoor 
van Ymere aan de Jetty Velustraat in de Slachthuis-
buurt. Ze is de opvolgster van Henny Timmerije, die in 
de aanloop naar de grootschalige vernieuwing vanuit 
Ymere het contact met de betrokken huurders onder-
hield.

Kwaliteitsimpuls
Ook voor niet-bouwkundigen was al langer duidelijk dat 
veel oudere huurwoningen in het Rozenprieel dringend 
aan vernieuwing of vervanging toe waren. Voor Ymere 
was de bouwkundige staat echter niet de enige over-
weging om aan de slag te gaan, maakt Magda van Die 
aan het begin van het gesprek duidelijk. ‘De ingrepen 
die we gaan doen zijn deels ingegeven door de techni-
sche staat van dit deel van ons bezit, met als belangrijk-
ste aspect het wegrotten van de fundering. Maar zeker 
zo belangrijk is dat we zien dat de wijk een kwaliteits- 
impuls kan gebruiken. Die twee factoren samen zijn de 
basis geweest van het overleg met de huurders en het 
selecteren van de ruim 100 panden waar het uiteindelijk 
om gaat. Gelukkig hebben we samen met de bewo-
nerscommissie vrij snel stappen kunnen zetten in de 

richting van een sociaal plan, wat een voorwaarde was 
om te kunnen starten in de wijk. 

Treintje
Magda van Die aarzelt niet om de komende vernieu-
wingsoperatie als ingewikkeld te betitelen. ‘In het Ro-
zenprieel gaat het om wat wij ‘inbreilocaties’ noemen, 
legt ze uit. ‘Soms staan de betreffende panden dicht 
bij elkaar, maar in veel gevallen gaat het ook om losse 
panden, wat beheertechnisch natuurlijk helemaal niet 
handig is. Ze zijn uit uiteenlopende bouwjaren, en we 
komen allerlei verrassingen tegen. Het is duur bouwen, 
maar we hebben het budget beschikbaar en zijn nu ook 
daadwerkelijk begonnen. We gaan de komende jaren 
als een soort treintje door de wijk, een treintje dat tot 
2019, 2020 loopt, schat ik. Aan het eind van de rit heb-
ben we alles weer in goede staat gebracht. Of vervan-
gen, want het is in dit geval beide: renovatie of sloop/
nieuwbouw.’

Woonkwaliteit
Bij de keuze tussen renovatie en vervanging spelen de 
kosten een belangrijke rol, erkent Magda van Die. Het 
is echter niet de enige overweging, benadrukt ze. ‘Het 
gaat om de woonkwaliteit die je kunt realiseren. Als we 
dit soort grote investeringen doen, doen we dat mini-
maal voor 25 jaar, en liever nog voor 50 jaar. Tussen die 
100 woningen zitten gebouwen die weliswaar een 
mooie gevel hebben, maar waar je woontechnisch op 
de lange termijn niets mee kunt. Bij een woning van 35 
vierkante meter, bijvoorbeeld, moet je je afvragen of dat 
nog een goede woonkwaliteit is. En soms zit je met hele 
steile trappen. Het is al met al een combinatie van tech-
niek, van geld en van woonkwaliteit. Als er technisch 
veel meer aan de hand is dan alleen die fundering, en 
de verwachte woonkwaliteit slecht is en je veel meer 
aan behoud kwijt bent dan aan nieuwbouw, dan slaat 
op een gegeven moment de balans door naar vervan-
ging. Het uitgangspunt is steeds: “Behouden waar het 
kan, en daar waar je concludeert dat je als je renoveert 

Procesmanager Magda van Die van Ymere 

“Renovatie- en nieuwbouw Rozenprieel gestart ”
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Muurreclames
Historische muurreclames zijn door heel Haarlem te vin-
den. Droste is natuurlijk een bekende, maar ook verze-
keringsmaatschappijen hadden er een handje van om 
hun panden te versieren met de prachtigste decoraties. 
Het Kantoor der Algemeene Noord-Hollandse Maat-
schappij van Levensverzekering aan het Spaarne op nr. 
48, is daar een mooi voorbeeld van. Beschilderde tegels 
in schiiterende Jugenstil. 

Maar ook in het Rozenprieel vinden we een fraai voor-
beeld van een gevelreclame. Op de hoek van de Voor-
helmstraat en de Krelagestraat is onlangs de gecom-
bineerde Friesche Vlag en Buis levensmiddelenreclame 
gerestaureerd door het atelier van Wendy Schoenaker 
Decorateurs uit ’s-Hertogenbosch in opdracht van 
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem. Vermeldens-
waardig is ook dat de bewoners van het pand eveneens 
hebben bijgedragen aan de kosten van dit project.

Foto’s: Stichting Tekens aan de wandTekst: Frank van de Poll

Buurtcentrum de Tulp

Ma. 21 en 28 dec.  Buurtkamer 10.00 – 12.00 uur
Wo 23 en 31 dec:  Toneelgroep Vonk 10.00 - 12.00 uur
   Computer Inloop 10.00 – 12.00 uur
Wo 23 dec  Spreekuur Loket Haarlem 13.30 – 15.30 uur (niet op 30 dec.)
Zo 27 dec.   Soep op Zondag 17.00  (niet op 20 dec)      
      
Voor activiteiten voor jongeren verwijzen wij naar informatie bij De Tulp op dat moment
De volgende activiteiten hebben de HELE periode een vakantiestop: 

Kinderactiviteiten Cisca  Open Eettafel
Naaiatelier     Speelgroep
 
 In de week van 4 januari starten alle activiteiten weer en op 5 januari is er ’s avonds weer Repair 
Café.

Programma in de kerstvakantie

Computerinloop biedt hulp bij solliciteren en digitale (aan)vragen 
Wie de afgelopen jaren De Tulp op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur heeft bezocht kent natuurlijk Richard, die al jaren buur-
bewoners op de computer wegwijs maakt. Sinds dit jaar helpt ook Ferit mensen op weg om de gebruik van computer en tablet 
mogelijk te maken. Wat misschien minder bekend is, is dat de heren ook behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van vacatures 
of het solliciteren via de computer. Ook kunnen zij u helpen bij officiële aanvragen van bijvoorbeeld een DigiD of het invullen van 
digitale formulieren. Nu steeds meer formulieren van instanties alleen nog via de computer beschikbaar zijn biedt dit misschien ook 
voor u de mogelijkheid dit met enige ondersteuning zelf te doen. Laptops zijn in De Tulp beschikbaar.

Het team van de Tulp bedankt alle buurtbewoners en vrijwilligers die voor De Tulp actief zijn geweest 
in 2015 en wenst U hele fijne Kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!!!

Is het u ook al opgevallen? Al die mooie Hedera aanplant langs die 
ijzeren hekken rondom het Voortingplantsoen? Op initiatief van kin-
derwerker Tante Ciska van De Tulp en met hulp van een enkele me-
dewerker, een aantal vrijwilligers én haar jonge buurthuisschatjes 
voor flink wat groen rond het speelplein aan het Voortingplantsoen 
gezorgd. Om dat te kunnen financieren werd een beroep gedaan 
op het Oranjefonds in het kader van NL Doet en Nationale Buren-
dag én werd een subsidie aangevraagd bij onze eigen gemeente 
Haarlem. De genoemde organisaties lieten zich niet onbetuigd en 
droegen bij en samen met wat giften uit de wijk werd het financieel 
mogelijk om rondom, nagenoeg het hele, speelterrein beplanting 
aan te brengen.

De vriendelijke firma Biesot zorgde voor het verwijderen- en af-
voeren van een rijtje straattegels,  alsmede het aanbrengen van 
pootaarde langs de bestaande hekwerken. Daarbij werden er maar 
liefst 330 Hedera planten geleverd , welke in drie fasen door de 
vrijwilligers en kinderen werden geplant én door de spijlen van de 
hekken werden gevlochten. De eerste aanplant, direct aan de voor-
zijde van het buurtcentrum, werd al in het voorjaar van 2015 door 
de kinderen uitgevoerd en de tweede fase werd gerealiseerd tijdens 
Nationale Burendag in september. Op die dag werd er gegraven, 
geplant, gevlochten en was er gelukkig voor de kids ook nog tijd 

voor een spelletje en een drankje en wat lekkers. Ook werden er 
in de afgelopen zomer door een aantal buurthuisvrijwilligers een 
tweetal plantenbakken getimmerd en voor De Tulp geplaatst, die 
vervolgens door de kinderen weer werden voorzien van beplanting. 
In totaal is er inmiddels 110 strekkende meter hekwerk voorzien 
van klimgaas en beplanting . Een fraai resultaat en voor het ko-
mend jaar willen nog een paar plantenbakken proberen te scoren 
rondom het buurthuis.

Naast het planten hebben de kinderen zich ook ingezet met het 
prikken van papier en vegen van het speelterrein en werd er aan 
hen een echt tuinman- of tuin-
vrouw diploma uitgereikt. Het is nu 
zaak om de groei van het groen 
te koesteren en vooral ook bij te 
houden. En om dat allemaal voor 
elkaar te krijgen, zal er komend 
jaar door de jeugdwerkers van De 
Tulp opnieuw een beroep worden 
gedaan op onze vrijwilligers en 
vooral de jongeren uit ons Rozen-
prieel om samen het speelterrein 
netjes en groen te houden.

Voortingplantsoen steeds groener
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Het is maandagochtend en de grote zaal van De Tulp 
stroomt weer vol buurtbewoners voor0bezoek aan de 
wekelijkse Buurtkamer. Er wordt Sinterklaas gevierd en 
iedereen heeft een pakje meegenomen. De Buurtkamer 

in De Tulp kent op dit moment 16 vaste bezoekers, waar-
van er elke week wel 12 tot 14 hun gezicht laten zien. 
Sommigen wonen al jaren in de Roos en waren ooit nog 
actief in de Drie Punten. Anderen zijn nieuw, maar raken 
zo snel bekend met de buurt en de verhalen. Er ontstaat 
tussen oud en nieuw een band, zo sterk dat Corrie, on-
langs na jaren in de Roos gewoond te hebben verhuisd 
naar Haarlem- Noord, de Buurtkamer niet wil missen en 
daarom elke week nog van de partij is. Anike, werkzaam 
bij Haarlem Effect, en met een team van vrijwilligers de 
drijvende kracht achter de Buurtkamer, over het belang 
er van: “Buurtbewoners ontmoeten elkaar hier elke week 
en raken op elkaar betrokken. Iedereen is welkom. Er 
wordt gepraat en soms gaat het er fel aan toe als ac-

tuele ontwikkelingen worden besproken. Maar 
ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. Met 
elkaar wordt een programma opgesteld. De 
ene week een spelletje Rummikub of sjoelen, 
de andere week wordt er gepraat of samen iets 
geknutseld.” 

Vooral de gezamenlijke uitstapjes zijn populair. 
Het strand, een rondvaart, bezoek aan een 
museum of gewoon gezellig samen ontbijten 
bij La Place. Al wandelend of gezamenlijk met 
groepsvervoer. Soms gaat het er ook serieus 
aan toe. Als iemand met een probleem komt, 
wordt samen nagedacht over een oplossing. 
Is die niet voor handen, dan kan ook snel hulp 

van anderen worden ingeroepen. Zo vertelde een van de 
bezoekster onlangs, dat het met haar buurvrouw niet zo 
goed ging. Een brief van een officiële instantie maakte 
haar vreselijk ongerust in verband met een hoog bedrag 
dat zij op korte termijn leek te moeten betalen. Het Soci-
aal Wijkteam is gevraagd met haar mee te kijken en nog 
dezelfde dag is de zaak opgelost.
Rita en Rietje zijn al jaren hartelijke gastvrouwen. Sinds 
september maakt ook Joyce, ook een bekende uit de 
buurt, met veel enthousiasme deel uit van het ploegje 
vaste vrijwilligers. Zij vindt het zo leuk dat ze nu ook bij de 
Buurtkamer in Haarlem- Noord is gaan kijken of zij ook daar 
als vrijwilligster zou kunnen starten. Als het zou kunnen 
zou ze er misschien nog wel haar werk van willen maken. 

Regelmatig wordt er een lunch georganiseerd. Soms 
wordt daarbij iemand uitgenodigd om iets te vertellen 
over andere activiteiten en voorzieningen in de buurt. Zo 
heeft de politie voorlichting gegeven over inbraakpreven-
tie en babbeltrucs en gaf Dave van Loket Haarlem uitleg 
over de dienstverlening van het loket.

Net na de zomer was ook Carla van BUUV op bezoek. 
Onder het genot van een heerlijk soepje van Edmund, 

een actieve BUUV uit de wijk, is gesproken over wat iedereen als 
mogelijke BUUV in de aanbieding heeft. Koosje, zelf al aardig op 
leeftijd, bood zich spontaan aan om mensen in de buurt te be-
zoeken die niet meer zo goed ter been zijn. Het gevolg is dat Cor, 
die pas in De Roos was komen wonen, door Koosje is bezocht 
en enthousiast is gemaakt voor de Buurtkamer. Ook zij maakt nu 
deel uit van de groep vaste bezoekers van De Tulp. En in haar 
kielzog is ook haar vriendin Nel aangesloten.

Anike zit niet stil en ontwikkelt al weer nieuwe initiatieven in De 
Fjord, een buurtcentrum in Haarlem-Noord. Daarnaast kijkt zij 
naar mogelijkheden voor uitbreiding van activiteiten in De Tulp. 
Suggesties daarvoor vanuit de buurt zijn natuurlijk van harte wel-
kom.

Na Vonk een blijvend vuurtje 
Laagdrempelig, met humor, vertrouwd en verbonden, 
lachen met en om elkaar. Zo beschrijven de deelne-
mers van Vonk hun buurttheatergroep. Dat de voorstel-
ling een succes was vorig jaar, was eerder hier te lezen, 
maar steeds duidelijker wordt dat theatergroep Vonk het 
vuur bij bewoners van De Roos blijvend heeft aangesto-
ken. Zowel de deelnemers van Vonk als de acteurs uit 
Zorgcentrum de Roos kijken uit naar een nieuwe crea-
tieve en culinaire ontmoeting in het voorjaar. Was vo-
rig jaar rond Kerst de eerste ontmoeting, ook dit jaar 
gaan de spelers van Vonk weer op bezoek in de Roos 
om het vuurtje warm te houden. Mijnheer Hovenier, 
een van de oudere deelnemers aan de voorstelling, 
kan haast niet wachten en hoopt op een voorstelling in 
februari. Wel geeft hij toe: er zal nog even geoefend moeten worden. Gezocht wordt nog naar een plek waar meer buurtbe-
woners van deze vriendschap zullen kunnen genieten. Vanaf februari zal er weer hard aan een voorstelling worden gewerkt.  
Dus: kom kijken, speel mee als het gaat kriebelen, verbaas je over jezelf en ontdek ook jouw talenten.

Wist u dat…
... op Facebook vaak actuele informatie te vinden is over de activiteiten in De Tulp via www.facebook.com/buurtcentrumdetulp 
... In De Tulp de soep nooit zo heet wordt gegeten als ie wordt opgediend? Kom op zondag langs voor een lekker kopje!!
... op elke woensdagochtend de Sterren van de Hemel worden gespeeld en dat de Theater Vonk(en) daar van afvliegen!!
... in Buurtcentrum De Tulp men het altijd heeft over de Roos maar in de Roos zelden over een tulp?
... Halloween weer een groot eng feest was dit jaar?
... de buurtkamer in De Tulp op maandagochtend één van de gezelligste huiskamers is in het Rozenprieel?
... het team van De Tulp graag uw suggesties en ideeën voor evenementen en activiteiten ontvangt?
... we in De Tulp best nog wat keukenpinsen en –prinsessen kunnen gebruiken?
... ook de buurtkamer koks en creatieve talenten kan gebruiken? Kom uw hobby laten zien en laat anderen meegenieten.
... in De Tulp nieuwe gezichten altijd welkom zijn?

   

Buurtkamer De Tulp in beeld

Rectificatie Rooskleurig 36 
In het interview met Hans Klok in het Zomernummer 2015 stond dat hij een goochelwerkplaats had in het oude 
schoolgebouw in de Barendsestraat 24. Mevrouw Greet Dekker wees ons er op dat Hans Klok veel kan maar dat dit 
echt niet klopt. Zij woont namelijk al sinds 1989 met haar gezin in dit pand en daarvoor woonde er een ander gezin. 
De vermaarde illusionist was helaas niet bereikbaar voor commentaar. Kan iemand ons vertellen waar het atelier van 
Hans Klok wel was gevestigd? Reacties graag naar groetenuitderoos@gmail.com   



GROETEN UIT DE ROOS
door Joost Mulder en Floris Mulder

Digitale schatkamer voor iedereen gratis toegankelijk

Beeldbank en krantenviewer Noord-Hollands Archief
Als je geïnteresseerd bent in het lokale verleden is het Noord-Hollands Archief, dat vestigingen heeft aan de 
Kleine Houtweg en de Jansstraat, een geweldige vindplaats. Nu het weer steeds guurder wordt, is het goed 
om te weten dat je voor een zoekactie niet eens de deur uit hoeft. Een groot deel van het materiaal is namelijk 
digitaal toegankelijk gemaakt. Tot de schatkamers behoren de beeldbank en de krantenviewer. Buurtbewoners 
Joost Mulder en Floris Mulder, voor zover bekend geen familie van elkaar, behoren tot degenen die regelmatig 
een duik in het archief nemen.

Snuffelen in oude kranten.
Oude kranten breng je als brave burger meestal naar de oudpapierbak. Het Noord-Hollands Archief (http://
noord-hollandsarchief.nl/) bewaart ze sinds jaar en dag juist zorgvuldig, zoals bijvoorbeeld het Haarlems Dag-
blad. Als je door de oude nummers van het Haarlems Dagblad bladert, kom je van alles tegen over het Rozen-
prieel: nieuwsberichtjes, advertenties, oproepen en gevonden voorwerpen. Het geeft een leuk beeld van hoe 
het er vroeger aan toe ging. De jaargangen van 1883 tot 1960 zijn digitaal toegankelijk en kan je op de site van 
het Noord Hollands Archief online inkijken met behulp van de knop ‘krantenviewer’. Als je een trefwoord invult 
- bijvoorbeeld ‘Rozenprieel’ - verschijnen alle berichten waarin dat trefwoord voorkomt. Zo valt in het Haarlems 
Dagblad van 23 juli 1953 een bericht te lezen over een echtelijke ruzie, die uitloopt op een complete veldslag. 
Twee broers gaan met elkaar op de vuist, zakken door de vloer van de bovenwoning en zetten hun vechtpartij 
buiten op straat voort. Dat zegt ook wel iets over de bouwvallige toestand van de huizen in die tijd.

Beelden van de buurt
Ook de beeldbank van het Noord-Hol-
lands archief is simpel te gebruiken. Tik 
‘Zuider Buiten Spaarne’ in en je kunt 
zien hoe de kade er vroeger uitzag, 
hoe de enorme toren van rubberfabriek 
Merens neergaat, en hoe bouwvallig 
sommige woningen ooit waren. Foto’s 
uit 1966 laten een gebouw in aanbouw 
zien dat op de niet al te lange termijn 
aan de sloopkogel en knabbelschaar 
ten prooi zal vallen: Koningstein

Ook fraai is een stoet amfibievoertuigen 
(varende auto’s) die even buiten de Bui-
tenrustbrug het Spaarnewater doork-
lieven. Het pontje bij de Bakkerstraat, 

dat voorgoed achter de horizon verdween toen de brug werd geopend, is hier eveneens terug te vinden. Grote 
kans dat je met een beetje vindingrijkheid vindt wat je zoekt. En minstens zo leuk: honderd procent garantie dat 
je iets vindt waarvan je niet eens wist dat je het zocht. Juist de toevalsvondsten zijn de slagroom op de digitale 
taart waarop het Noord-Hollands Archief je als bezoeker gratis-en-voor-niks tracteert. Steek via de glasvezel-
kabel virtueel en veilig de Kleine Houtweg over en je weet niet wat je ziet. Veel plezier!

Heb jij ook nog oude foto’s van de buurt met een verhaal er bij? Meld je aan bij de redactie
Kijk ook eens op onze website: www.groetenuitderoos.nl, of bezoek ons op Facebook.

1966: Koningstein in aanbouw


