
 
1 rooskleurig juni 2013  

ROOSKLEURIG

W I J K K R A N T  V O O R  H E T  R O Z E N P R I E E L

d e c e m b e r  2 0 1 3  n r  3 3

o n a f h a n k e l i j k e  k r a n t  v o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Ymere knapt op

Wijkraadnieuws

De buren van nr 8

Fred Teeven 
opgegroeid in de Roos



 2  2013 juni rooskleurig 

Inhoudsopgave
 
 2   Redactioneel en colofon

 3   Nieuws van de wijkraad
 
 5  Advertenties

 6   Thuisafgehaald.nl

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

 14  Aciviteiten de Tulp

 16   In de oude Roos
 

Redactioneel

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

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

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

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

Frank van de Poll
hoofdredacteur Rooskleurig

Colofon

Hoofd-/eindredacteur: Frank van de Poll

Vormgeving: Anke Brinkman

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

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

Medewerkers: Hanneke van Laar en 
Joost Mulder

Redactie adres: fmvdpoll@upcmail.nl

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

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

www.wijkraadrozenprieel.nl
www.rozenprieel.nl
www.groetenuitderoos.nl
www.opgewekteclub.nl
www.ggrg.nl



 
3 rooskleurig juni 2013  

Nieuws van de wijkraad

Stand van zaken herontwikkeling 

Koningstein en omgeving

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

op deze markante plek aan het Spaarne iets moois 
terug te krijgen, nu daarvoor de kans is. 
Vorige zomer initieerden wij de studie Dromen-
stein, waarin John van Rooijen een breed gedragen 
schetsontwerp voorstelde, en stappen om tot reali-
satie daarvan te komen. De financiële haalbaarheid 
van dat ontwerp is inmiddels doorgerekend door 
Scope Bouwmanagement. We zijn voorstander 
van het uitschrijven van een prijsvraag voor het Ko-
ningsteingebied, binnen kaders die door omwonen-
den onderschreven worden. Daarbij dringen wij aan 
op co-creatie, samen met de (toekomstige) bewo-
ners en gebruikers.
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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 worden 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 bericht-
je 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 2- maandelijkse wijk-
gesprek met de gemeente. Hieronder een verkorte weergave 
van de bevindingen.  

• Het straatmeubilair is op een enkele uitzondering 
• na in goede conditie. We hebben ook weinig graffiti aan-

getroffen. 
• M.u.v. 1 bak in de Bloemhofstraat, worden alle planten-

bakken 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 vuil-

containers staat vaak vuilnis die men niet in de bak krijgt 
omdat het te groot is. De situatie bij de containers op de 
Rustenburgerlaan is ernstig nl. veel vuil en gebroken glas. 
Vlakbij woont een gezin dat zijn best doet om de omge-

ving 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 boom-
cirkels 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 
verbeterd. 

• 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. Badhuis-
straat, Palmplein en Voortingplantsoen. Ook is hier en 
daar zwam geconstateerd. 

De mooiste plantenbak

Tekst komt er aan

 rooskleurig juni 2013  

Het Geheime Groene Roos 
Genootschap
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interview Frank van der Poll

Fred Teeven
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 De buren van nummer 8

Op een zondagavond even na achten sta ik voor 
een rode voordeur in de Palmstraat. Er staat dui-
delijk “8 zwart” te lezen, alleen kan ik de deurbel 
niet vinden. Er brandt licht in de keuken zie ik, dus 
ik tik, enigszins 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 pyjama al aan. Lekker relaxt. Hij vindt het me-
teen een goed idee als ik de volgende avond op 
bezoek kom voor een interview voor de “Roos-
kleurig”. 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 volgen-
de ochtend om 11 uur toch beter uitkomen. En hij voegt 
toe: “Heel leuk dat je wat wilt schrijven!” Dus op een koude 
maandagochtend 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 
voordeuren.” Ze laat me de voormalige winkel zien en zegt 
vrolijk: “Eigenlijk is er met de komst van Stijn weer een win-
keltje voor teruggekomen want Stijn geeft hier gitaarles!” 
Ze haalt een schilderij weg van de muur. Er verschijnt een 
kleine vierkante opening op ooghoogte. “Vroeger kon de 
winkeleigenaar 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 wer-
kruimte van Stijn huist op de hoek Linschotenstraat-Palm-
straat. Hun slaapruimte is op de eerste verdieping.
Ik vraag aan Stijn of dat niet onhandig is, geen bel bij de 
voordeur aan de Palmstraat. “Nee, dat vind ik niet onhan-
dig. 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 verve-
lend. 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-

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 
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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.”

Er staat prachtige muziek op. Mozart via in-
ternetradio (“Vrijwel zonder reclame,” voegt 
Stijn toe). Overal liggen muziekinstrumen-
ten. Na jarenlang in bands gespeeld te heb-
ben 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 bas-
partijen, drumpartijen en teksten te schrijven. Als dat hele 
creatieve proces afgerond is ga ik er professionals bij zoe-
ken. Het is voor mij de goede tijd om dit te realiseren nadat 
ik zoveel energie heb gestoken in allerlei gezamenlijke mu-
ziekprojecten 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 
verrassend welke kant ik nu opga met mijn album.”

Zijn solodebuut 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 belastingen!” Sylvia schater-
lacht: “Dat vind ik zo komisch van Stijn, dat hij geen vijfen-
twintig 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 omgeving. 

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 voor-
deuren “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
foto: Anke Brinkman

“We zijn heel bewust op 
zoek gegaan naar een huis 
in het Rozenprieel”
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Van Haarlem-Oost naar de Roos

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.’

[evt. fotobijschrift/streamer]
Ingrid Hamer:  ‘Als er hier problemen zijn, worden 

Gebiedsverbinder Ingrid Hamer 

  tekst Frank van de Poll, 
foto Anke Brinkman
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renovatie
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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: Kersstukjes 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 computers, laptops, uw tablet of 
over een I-pad. U kunt uw eigen laptop of Tablet 
PC meenemen. 

Soep op zondag
Elke zondag zijn buurtbewoners welkom voor een 
kopje soep in de Tulp. Deze wordt bereidt 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 enthousi-
aste vrijwilligers de sterren van de hemel. Voor een 
3 gangen maaltijd betaalt u slechts € 5,- p.p.  
Meldt u zich wel donderdag vóór 12.00 uur aan 
via: 023- 5319030, want de plaatsen zijn beperkt!  
Na aanmelding bent u vanaf 17.00 uur welkom in 
Buurtcentrum De Tulp. 
De week voor Kerst is er een speciaal menu!
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Elke dag alleen koken? Elke dag alleen eten? 

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

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



GROETEN UIT DE ROOS

De tuin van Jonker
voormalig orchidee kwekerij

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

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

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

door Frans van Heiningen

Wim Jonker aan het werk

De tuin van Jonker in de toekomst

De kas waar Wim Jonker 30 jaar heeft gewerkt

Steen voor het hakken van een beeld

bron: website gemeente Haarlem


