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Redactioneel

Sommige dingen zie je pas als je er 
goed naar kijkt. Of beter gezegd: 
als je de tijd neemt om er even 

bij stil te staan. Als kersverse hoofdre-
dacteur van de Rooskleurig stuurde ik 
mezelf daarom op expeditie door de 
wijk. Op naar de Tuin van Jonker, waar-
van ik wel wist dat-ie bestaat, maar waar 
ik gek genoeg nog nooit was geweest 
en waar het Geheime Groene Roos Ge-
nootschap goed werk verricht. Een oase 
in de wijk is het, weet ik inmiddels, en de 
perfecte plek als je even met je verstand 
op nul van het mooie weer wilt genieten. 
Nog zoiets: het beeldje van Tante Jans in 
de Palmstraat. Al bijna zeven jaar wan-
delde ik daar bijna dagelijks langs, maar 

ik had eerlijk gezegd geen idee wie 
die in brons gegoten vrouwen op het 
plein zijn. Dankzij het journalistieke 
speurwerk van Joost Mulder en Floris 
Mulder weet ik het nu wél. Zij gingen 
op de koffie bij de kleindochter van 
Tante Jans en vonden daar de ant-
woorden op allerlei onduidelijkheden.
In deze nieuwe zomereditie van de 
Rooskleurig leest u niet alleen over de 
Tuin van Jonker en Tante Jans, maar 
ook over een hoop nieuwe ontwikke-
lingen in de wijk. Van rioolrenovatie 
tot yogales en van Financieel Café tot 
kinderpersbureau: De Roos is volop 
in beweging. 

Saskia Borst, eindredacteur

Colofon

Hoofd-/eindredacteur: Saskia Borst
Vormgeving: Anke Brinkman

Redactie: Anke Brinkman, Jan de Dood 
en Saskia Borst

Vaste medewerkers: Hanneke van Laar  
en Joost Mulder en Floris Mulder

Redactie-adres: info@saskiaborst.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 info@saskiaborst.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.rozenprieel.nu
www.groetenuitderoos.nl

Nieuws van de wijkraad

Bestemmingsplan Rozenprieel
De gemeente werkt nog steeds aan de behandeling van de 
ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan - 
waarvan de (uitgestelde) deadline voor het indienen op 31 de-
cember afliep. Eerder berichtte de wijkraad over haar uitvoerige 
brief met opmerkingen ter verbetering van het bestemmings-
plan - o.a. over bouwhoogtes, monumentale status, groen en 
de omgang met regenwater (blauw). Hierop ontvingen wij nog 
geen reactie. Oorspronkelijk zou het bestemmingsplan wor-
den behandeld in het eerste kwartaal van 2016, maar dat lijkt 
nu op z’n best het laatste kwartaal te worden. De tussentijd 
is door de gemeente onder andere gebruikt voor aanvullend 
onderzoek naar panden met een bouwhistorische waarde in 
onze wijk. Naar verwachting zal het College van B&W het be-
stemmingsplan wel nog voor het zomerreces behandelen en 
naar de gemeenteraad sturen, en daarmee openbaar maken. 
Na de zomer zal het dan in een van de eerste vergaderingen 
van de Commissie Ontwikkeling kunnen worden behandeld. 
De wijkraad zal alle wijzigingen nauwkeurig nagaan, zodra we 
bericht krijgen, en waar nodig nog nadere opmerkingen ma-
ken in het vaststellingsproces. Indien nodig maken wij opnieuw 
bezwaar tegen punten die wij van belang vinden voor de wijk. 
Ons doel is om eraan bij te dragen dat de raad uiteindelijk een 
goed bestemmingsplan voor het Rozenprieel vast kan stellen, 
dat de grote lijnen voor onze wijk voor de komende tien jaar op 
het juiste detailniveau uitzet. Wij hebben daarbij voordeel van 
een grote kring aan bekwame bewoners en extern adviseurs 
die meedenken over het bestemmingsplan.

Vastgoedontwikkelingen op stapel
Een flink aantal voor onze wijk belangrijke ontwikkelingen staat 
momenteel ‘in de wacht’ tot het bestemmingsplan is vastge-
steld. Zo stelt de gemeente (deels begrijpelijk) de geplande 
verkoop van Koningstein, bierbrouwerij het Spaarne (de Me-
renstoren), Edelweiss en ander gemeentelijk bezit in het Ro-
zenprieel uit tot het moment waarop de kaders juridisch vast-
liggen. De wijkraad let scherp op de maatschappelijke waarde 
die deze locaties kunnen hebben voor de ontwikkeling van 
onze wijk, ook op de langere termijn. Wij hebben hierover visies 
ontwikkeld. Zodra het bestemmingsplan zal zijn vastgesteld, 
gaat er van alles gebeuren, verwachten wij, en we zullen ons 
best blijven doen om een en ander in goede banen te leiden. 
Er liggen hier geweldige kansen op positieve dynamiek voor 
onze wijk.

Sloop/nieuwbouwplannen van Ymere
Ymere ontwikkelt voort aan plannen met haar bezit in onze 
wijk. Ymere is inmiddels al vergevorderd met de renovatie van 
een blokje in de Bakkerstraat, aan de Spaarnekant. Een aantal 
panden bij het Palmplein is gestut: ze zijn genomineerd om te 
worden gesloopt. Mogelijk hebben ze echter een monumenta-
le bescherming. Door het hele Rozenprieel heen zijn plannen 
met blokken en blokjes eigendom van Ymere. De wijkraad is, 
vanuit het oogpunt van kwaliteit van de leefomgeving in onze 
wijk, voorstander van behoud en renovatie van de oorspron-
kelijke panden in de wijk, waar mogelijk. In een aantal gevallen 
lijken de sloopplannen van Ymere ons ten koste te gaan van  
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Het Geheime Groene Roos 
Genootschap:  

De Tuin van Jonker
De Tuin van Jonker staat er prachtig bij. Leden van het GGRG hebben afgelopen voorjaar nieuwe 
planten gepoot en graszoden gelegd. Het is een heerlijke, relaxte plek om even de drukte van de 
stad te ontvluchten, gezamenlijk een zelf meegebrachte kop koffie te drinken, of gewoon lekker 
in het zonnetje te zitten. Benieuwd naar deze mooie, rustige en groene oase in het Rozenprieel? 
De hoofdingang van de tuin vind je in de Lange Poellaan.

 Vergroening
Het GGRG besteedt dit jaar speciale aandacht aan een nog te ontwikkelen project dat samen-
hangt met de renovatieactiviteiten van Ymere en aan het realiseren van verticaal groen. Met Yme-
re is van gedachten gewisseld over hoe we de renovatie kunnen aangrijpen voor het vergroenen 
van de buurt. Het GGRG zal op korte termijn een projectvoorstel voorleggen aan Ymere. Er wordt 
aansluiting gezocht bij Operatie Steenbreek Haarlem.

GGRG helpt!
De drijftuinen, de schooltuin van de Hannie Schaftschool, de groenstrook in de Tybautstraat: 
ook dit jaar biedt het GGRG ondersteuning bij het onderhouden van allerlei groen in de wijk dat 
aandacht nodig heeft. Heeft u vragen over (gevel)tuinonderhoud of kunt u wel wat extra hulp 
gebruiken? Het GGRG is te bereiken via ggrg08@gmail.com.

 
het straatbeeld, bijvoorbeeld in de Ba-
rendsestraat. Wij zijn hierover met Ymere 
het gesprek aangegaan. We denken dat 
een paar plekken waar aan sloop wordt 
gedacht, renovatie waardevoller is voor 
de wijk. De gemeente vormt zich ook een 
steeds concretere visie, onder andere in 
het hierboven genoemde aanvullende on-
derzoek naar bouwhistorische waarden. 
Hoewel de informatie en invloed van de 
wijkraad beperkt is; neem vooral contact 
met ons op als je vragen of opmerkingen 
hebt over de plannen van Ymere. Wij kun-
nen je onder andere doorverwijzen en/of 
ondersteunen in verdere betrokkenheid.

Groei en groot onderhoud 
Hannie Schaftschool

Het is inmiddels ver buiten onze wijk be-
kend dat de Hannie Schaftschool een hele 
fijne school is, met daardoor inmiddels een 
flinke wachtlijst zelfs al. De bouwdirectri-
ce, Anita Snoek, die wij zeer erkentelijk 
zijn voor haar geweldige bijdrage aan het 

succes van de school (bij haar afscheid schonk de wijkraad 
haar een originele messing Roos van de zoon van Ab Ver-
meulen, die zijn atelier had in de Kamperstraat), is inmiddels 
opgevolgd door de eveneens bevlogen Nick van Doeveren. 
De school gaat het oorspronkelijke aantal lokalen weer be-
schikbaar maken, om zo te kunnen blijven groeien. Daarbij 
is behoud en renovatie van het mooie oude schoolgebouw 
het uitgangspunt. De wijkraad heeft zich altijd ingezet voor 
behoud van de school. We hebben een commissie opge-

richt die de renovatieplannen volgt en wil ondersteunen. In 
de commissie Hannie Schaftschool zitten bewoners met 
een warm hart voor het schoolgebouw. We hebben ook 
extern advies ingewonnen bij schoolgebouwrenovatiespe-
cialisten. Spaarnesant heeft de plannen voor het groot on-
derhoud nog in ontwikkeling - hoewel ze wel al ad hoc met 
het isoleren van het dak begonnen is onlangs - en ons is 
toegezegd dat we in een vroeg stadium zullen worden be-
trokken. 

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.

Wijkraad zoekt (altijd) hulp

Wil je dingen verbeterd zien in de wijk? Zou je ook een halte willen voor de R-net verbinding op de Turfmarkt? 
Fietsklemmen in je straat? Meer groen, misschien een drijftuin? Het Rozenprieel als een pilot rainproof wijk? Of 
betere speelmogelijkheden voor de kinderen? Zet je met ons in. Samen met de wijkraad kun je daar aan werken. 
De wijkraad overlegt bijvoorbeeld van tijd tot tijd met de gemeente over beheer en onderhoud van straten, stoepen, 
pleinen en groen. Maar ook over het bestemmingsplan. En met Ymere over haar grote renovatie/sloop/nieuw-
bouw-plannen met onze wijk. Voel je je geroepen om mee te denken over het nieuwe bestemmingsplan? Wilt je 
helpen met het opzetten 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. 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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 De bewoners van nummer 8

Interview: Hanneke van Laar
foto’s: Anke Brinkman

Een paar maanden geleden ben ik voor het 
eerst bij haar aan de deur. Ze doet open, 
maar ik zie meteen dat het niet gaat. Ze 
verrekt van de pijn en kan amper lopen. Ik 
vraag haar of ik het een andere keer mag 
proberen. Dat is prima weet ze nog net uit 
te brengen en dan gaat de deur weer dicht.

Hoewel de blauwe regen overal op uit- 
bloeien staat, is de hare nog fris en fruitig. 
Het hangt weelderig naast haar voordeur 
en voor haar raam. Deze keer gaat het iets 
beter met haar rug, al zie ik aan de manier 
waarop ze opendoet dat het niet overhoudt.
Ze heeft een versleten rug weet ze in-
middels. Nog net geen hernia. Ze heeft al  
fysiotherapie gehad en een manuele arts 
is er mee bezig geweest, maar tot nu toe 
zonder resultaat. Ze baalt er nog het meeste 
van dat ze niet meer kan sporten. Ze hield 
van fitness en pilates. Op de MRI-scan 
was te zien dat haar zenuwbanen nog wel 
een doorgang hadden. Ze heeft te horen 
gekregen dat ze ermee moet leren leven en 
dat valt niet mee. Ze woont alleen, hoe zien 
de komende jaren eruit? Als het inderdaad 
slijtage is, wat is dan haar toekomst?

Ze woont in een piepklein huisje in een nauwe straat mid-
den in het Rozenprieel. Ze heeft een heel smal reepje tuin 
achter het huis. Plek voor één stoel. Maar het is een para- 
dijsje dankzij haar groene vingers. Overal hangen potten 
met kleurrijke planten, overal staan krukjes en bankjes vol 
met groen, groen en nog meer groen. Het is duidelijk: dit 
stukje grond is haar lust en haar leven. Maar het is niet  
genoeg: “Hier wonen vind ik soms zo benauwend dat ik 
dolblij ben dat ik sinds vier jaar een moestuin heb aan de 
Boerhaavelaan op het terrein ‘Ons Buiten’. Anders zou ik 
hier gek worden. Ik ben ook blij dat één van mijn zussen 

in IJmuiden woont aan de rand van de duinen. Ik heb het 
nodig: die lucht, die ruimte, die afzondering.”
Maar ook op de tuin merkt ze dat ze achteruit gaat. Ver-
schillende dingen kan ze niet meer: grasmaaien, iets 
ophangen, iets tillen. Ze is regelmatig afhankelijk van an-
deren. En dat is moeilijk te accepteren. Daarnaast zou ze 
eigenlijk in aanmerking komen voor thuishulp, want ook 
dweilen en stofzuigen op de Korte Poellaan gaat niet meer. 
Maar thuishulp? Nee, dat kan ze nog niet accepteren. Dus 
ze ploetert voort en probeert met name mentaal de boel op 
de rails te houden.

Elke editie belt journalist Hanneke van Laar aan 
bij wildvreemden in de buurt die toevallig op 
nummer 8 wonen. Deze keer de bewoonster 
van Korte Poellaan 8: Jane Stiemsma (bijna 65)

Ze heeft bijna altijd alleen gewoond. Afkomstig uit 
een zeer gereformeerd milieu met negen kinderen 
uit het Friesche Lioessens (vlakbij Moddergat en 
Dokkum, probeert ze te verduidelijken) wist ze 
al vroeg: dát wilde ze niet. Er mocht zo veel níet 
vroeger dat ze daar een soort allergie aan heeft 
overgehouden: als iemand begint met het woord 
‘moeten’, is zij al weg. Als ze al een huwelijk had 
zien zitten, dan met een zeeman, iemand die veel 
van huis is. Ze wil niet geclaimd worden door niets 
en niemand. 

Ze is creatief, dat zie ik ook aan de manier waar-
op ze haar huis heeft ingericht. In de hoek van de 
woonkamer staat een ezel met een zelfgemaakt 
schilderij erop. Ze heeft ooit 
een Vogue-opleiding tot mode- 
ontwerpster gevolgd in Amster-
dam. Toch sprak haar dat niet 
echt aan. Ze verkaste naar de Rietveld Academie in 
de richting theatervormgeving. Decors ontwerpen 
en theaterkostuums maken. Ook deze opleiding 
maakte ze niet af.
Wat wel altijd haar passie is gebleven is schilderen 
en naaien. Ze geeft alweer jarenlang naailes in 
buurthuis De Tulp, samen met Ann Severijn. Elke 
dinsdag komen er vijf á zes deelnemers van alle 
niveaus. Het was ooit de bedoeling om mensen te 
helpen bij het zelf maken van hun kleding, maar 
tegenwoordig komen mensen ook met hun verstel-
werk naar de club. “Ach, dat accepteren we maar 
gewoon”. Maar even de draad door de naald, zelfs 
die beweging kost haar moeite en is pijnlijk.

Ze heeft ook wel schilderles gegeven. In Bloe-
mendaal. “Maar,” vertelt ze schaterlachend, 
“dat was geen succes. Er zat één vrouw in mijn 
klas die was zo goed dat ik me bijna schaamde 
dat ik les gaf en dat zij les kreeg!” Daarna heeft 
ze twaalf jaar teken- en schilderles gegeven aan 
een groep mensen met een verstandelijke beperk-
ing op de ‘Kunstbaan’. Omdat ze haar creatieve 
opleidingen niet had afgemaakt, wilde ze nog één 
keer een opleiding proberen. Het werd Culturele 
en Maatschappelijke Vorming, een opleiding in  
Amsterdam. Maar daar gingen de luiken dicht. Ze 
raakte overspannen.

“Toen ik bij het GAK kwam, zei de man achter 
de balie: ‘Mevrouw, er lopen hier zo veel kunste-

naars rond en ze zijn allemaal een beetje gek. Ga 
maar lekker gewoon uw eigen ding doen.’ Dat zou  
bevrijdend moeten klinken en zo was het ook  
bedoeld, maar het voelde voor mij heel dubbel. 
Want ik dacht: goh, ze schrijven me nu al af. 
Ik had graag een vaste baan gehad, maar zodra 
ik denk aan alle stress die daarbij komt kijken en 
alle verantwoordelijkheden die je dan hebt, dan 
schreeuwt alles in mij: NEEEE!” 

Ze woont alweer negentien jaar op dit adres. Ze 
huurt van Ymere. Ze is een van de laatste huurders 
in de straat, want zodra een huurder weggaat, 
doet Ymere de woning in de verkoop. Ze heeft de 
laatste jaren alles geprobeerd om weg te komen, 

want de straat verloederde. Ze 
heeft vreselijke taferelen mee-
gemaakt. Haar buurvrouw was 
verslaafd en er kwam dag en 

nacht gespuis bij haar over de vloer. Ze hoorde 
hoe de vrouw mishandeld werd, er werd gedeald. 
De sfeer was grimmig. Vechtpartijen op straat,  
geschreeuw. Meerdere malen belde ze de politie. 
En als zij dat niet deed, deed een van de ande-
re buren het wel. Mensen trokken weg, panden 
kwamen leeg te staan.
Dit heeft al met al drie jaar geduurd. Drie lange  
jaren. Uiteindelijk is de buurvrouw verhuisd en zijn 
er jonge gezinnen komen wonen in de leegstaande 
huisjes om haar heen. Ze is blij dat de gezelligheid 
terug is en hoopt dat het nóg gezelliger wordt. Al 
geeft ze toe dat ze er niet aan moet denken dat 
buren bij haar over de vloer komen. Gewoon een 
praatje op straat is voor haar genoeg. En daar kan 
ze ook echt van genieten. Ze maakt makkelijk con-
tact maar heeft ook behoefte aan alleen-zijn.

‘Het begint weer gezellig 
te worden in dit straatje’
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Kansen & wensen
Inrichting 
Rozenprieelstraat eo 
Tekst: Monique Kerssens 
Foto’s: Anke Brinkman

Eind dit jaar begint de gemeente met de vervan-
ging van de riolering in de Rozenprieelstraat en 
een aantal straten eromheen. De gemeente maakt 
van deze gelegenheid gebruik om de wensen en 
kansen voor veranderingen in de inrichting van 
deze straten te inventariseren. Daarom was er op 
2 juni een bewonersbijeenkomst.

Samen met een landschapsarchitect hebben de 
aanwezige bewoners hun wensen en ideeën in kaart gebracht. Er is onder meer gesproken over parkeren, groen 
en de indeling van de smalle straten. In eerdere gesprekken zijn ook de wensen van onder andere de Bomenwacht, 
Fietsersbond en Ymere gehoord. Op basis van de bijeenkomsten en gesprekken worden per straat enkele schetsen 
gemaakt, waarin de de besproken ideeën worden verwerkt. Vervolgens worden de volgende stappen ondernomen:

Meer weten?
Kijk op www.haarlem.nl/rozenprieelstraat voor meer informatie 
of stuur een e-mail aan de Gemeente Haarlem via zuidwest@haarlem.nl.

Fysiotherapie Rustenburgerlaan is een kleine praktijk                Rustenburgerlaan 49
die streeft naar optimale dienstverlening met veel     2012 AL Haarlem 
aandacht voor de mens achter de klacht.      fysiorustenburgerlaan@planet.nl
         Telefoonnummer: 023-5313962 
In de praktijk werken:

Ton de Nijs
Fysiotherapeut met als specialisatie manuele therapie en revalidatie. Bij manuele therapie wordt met behulp van speci-
fieke technieken de functie van gewrichten verbeterd, met als gevolg het afnemen van de pijn en het vergroten van de 
bewegingsvrijheid. 

Karin van Balkum-de Groot
Fysiotherapeute gespecialiseerd in stress gerelateerde klachten als rug-, nek- of hoofdpijn, overspannenheid en hy-
perventilatie. Als orthomoleculair voedingsdeskundige en paramedisch natuurgeneeskundige ondersteunt ze tevens bij 
allergieën, vermoeidheidsklachten of buikklachten. Zij maakt hierbij gebruik van leefstijl- en voedingsadviezen en indien 
gewenst ook van specifieke voedingssupplementen. 

Fysiotherapie en Natuurgeneeskunde worden allebei vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 
Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Meestal heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig (tenzij het een behan-
deling aan huis of een chronische indicatie betreft). 

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord, liefst voor 10 uur. Telefoonnummer: 023-5313962

  Waar gaat de straat open?

• Linschotenstraat tot Rozenprieelstraat
• Rozenprieelstraat tussen Linschotenstraat 

en Van Marumstraat
• Het toegangspad naar Merensplein
• Bakkerstraat tot Casteleynstraat

1 Bewoners en betrokken partijen worden uit-
genodigd om digitaal de schetsen van elke straat 
te beoordelen. Daarbij zal hun mening worden ge-
vraagd over de manier waarop de besproken idee-
en zijn verwerkt.

2 Op basis van de bijeenkom-
sten, de digitale beoordelingen en 
de gevoerde gesprekken formu-
leert de gemeente de kansen en 
eventuele tegenstrijdigheden tus-
sen wensen onderling en/of met 
het gemeentelijke beleid.

3 Dit leidt tot afgewogen keuzes 
door de gemeente, die in een brief wor-
den meegedeeld aan de Raadscommis-
sie Beheer.

4 De schetsen worden verder uit-
gewerkt in een voorlopig ontwerp (VO) 
dat aan het college van Burgemeester en 
Wethouders wordt voorgelegd voor vrij-
gave voor inspraak.

5 Het VO wordt na de zomer 
gepresenteerd aan bewoners en 
betrokken partijen. Daarna start 
de inspraakprocedure (6 weken).

6 De inspraakreacties worden 
verwerkt en een definitief ontwerp 
(DO) wordt opgesteld.

7Het DO wordt aan het college 
van Burgemeester en Wethouders
voorgelegd ter goedkeuring.

Een nieuw gezicht
De afgelopen jaren stond Frank van de Poll als hoofdredacteur aan het roer van De Rooskleurig. Nu andere belangrijke zaken zijn 
aandacht verdienen, wil ik Frank graag op deze plek bedanken voor zijn inzet. Met ingang van deze editie neem ik het stokje van 
hem over. Een supersnelle introductie: ik ben Saskia Borst (33), woon met man Bart en dochtertje Fien in de Linschotenstraat 

en werk als freelance eindredacteur voor allerlei tijdschriften. In 
de zeven jaar die ik in het Rozenprieel woon, is me één ding 
duidelijk geworden: De Roos is dé familiewijk van Haarlem. 
Hele gezinnen wonen bij elkaar in de straat, broers en zussen 
op loopafstand van elkaar. Logisch ook, want van je familie 
moet je het hebben. Dat geldt zeker ook voor mij, want mijn 
broer en zijn vriendin wonen letterlijk naast de deur, in het huis 
direct naast het onze. Dat is niet alleen heel erg gezellig, maar 
ook ontzettend handig. Regelmatig klim ik op de boomstronk 
naast de schutting om boter, kaas of eieren te lenen. Woont 
u ook bij een familielid in de straat of om de hoek? En vindt u 
het leuk om daar kort over te vertellen in de Rooskleurig? Voor 
een nieuwe rubriek zijn we op zoek naar familieverhalen uit De 
Roos. Aanmelden kan via info@saskiaborst.nl. 

foto: Anke Brinkman

Fysiotherapie Rustenburgerlaan
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opzij legde. Ze had flink gespaard. Toen het zoontje 
van Klingers, Jo, kwam waarschuwen dat de deur-
waarder onderweg was, en hun inboedel verkocht 
dreigde te worden, is ze er meteen heen gegaan. 
Mijn oma was heel kordaat. Ze werd in de buurt ook 
wel ‘mevrouw Regel’ genoemd. Toen ze bij die verko-
ping kwam, vroeg ze wat er aan de hand was. Nou, 
er moest betaald worden, anders moest de familie 
Klingers het huis uit. Volgens mij ging het om een 
huurachterstand. Mijn oma is meteen terug naar huis 
gegaan en heeft haar spaarcenten gepakt en aan die 
deurwaarder gegeven. Toen heeft ze gezegd: ‘Hier 
heb je je geld, en nou oprotten hier uit de buurt.’ En 
toen schijnt ze ook nog tegen die mensen van Klin-
gers te hebben gezegd: ‘Als jullie weer wat nodig 
hebben, dan krijgen jullie dat van mij, want je laat je 
d’r niet uitzetten.’”

Apies kijken
Na de Tweede Wereldoorlog keerde Annie Weijens 
met haar ouders en broer, in het kader van de repa-
triëring, vanuit Indonesië per schip terug naar Neder-
land. Voor gerepatrieerde Nederlanders had de re-
gering onderdak geregeld in pensions, dat overigens 
wel zelf betaald diende te worden. Annie Weijens: 
“Bij onze aankomst in IJmuiden stond mijn oma aan 
de kade te wachten. Toen ze hoorde dat we in een 
pension zouden gaan, wilde ze daar niets van we-
ten. Ze zei: ‘We hebben elkaar zo lang niet gezien, 
ik heb erop gerekend dat jullie bij mij in de Voorting- 
straat komen wonen.’ Mijn oma vertelde dat er een 
taxi klaarstond. Die had ze geregeld via haar vrien-
din, mevrouw Theunissen, degene die op dat beeldje 
naast mijn oma staat. Met haar man had ze een fiet-
senwinkel annex taxibedrijf in de Van Marumstraat. 
Nou, wij dus met de taxi van Theunissen naar de 
Voortingstraat, naar het huis van mijn oma. Ik weet 
nog dat het lekker warm was in die taxi. We reden in 
het donker, want er brandden in die tijd bijna nergens 
lantaarns. Toen we bij het huis van mijn oma aankwa-
men, zat daar allemaal familie op ons te wachten. Bui-
ten stonden allemaal mensen uit de buurt. Die hadden 
van alles voor ons ingezameld, zoals beddengoed en 
voedselbonnen. Die wilden ook naar binnen om ons 
te zien, om apies te kijken, zogezegd. Maar dat ging 
niet, omdat het huis al vol zat, en eigenlijk ook meer 
een huisje was dan een huis. Mijn ouders kregen de 
slaapkamer van mijn grootmoeder. Mijn broer lag op 
het halletje en ik had een eigen slaapkamertje. Zelf 
sliep mijn oma in een achterkamertje. Zo ging dat.”

Heimwee naar de buurt
In de betrekkelijk korte tijd dat ze met haar ouders 
en broer bij haar oma in de Voortingstraat woonde, 
maakte Annie Weijens naar eigen zeggen niet echt 
veel vriendinnen in de buurt. “Ik ging op de Raaks 
naar de HBS-A,” vertelt ze. “Mijn broer en ik maak-
ten ons huiswerk in wat we de ‘deel’ noemden, 
naast het eigenlijke huis. Een badkamer was er niet, 
dus we gingen naar het badhuis, in de Badhuisstraat. 
In Indië was mijn moeder gewend om soms wel twee 
keer per dag te douchen. Dat kon hier niet. Mijn 
ouders wilden dan ook dolgraag weer in een eigen 
huis wonen. We zijn op een gegeven moment naar 
de Eindenhoutstraat verhuisd, en later naar de Prin-
sessekade. Later heeft mijn oma nog bij ons in huis 
gewoond. Daar had ze later weer spijt van, want ze 
miste d’r buurtje zo erg. Af en toe kwam die vriendin 
nog weleens op bezoek, en ook anderen van het Ro-
zenprieel. Mijn oma is uiteindelijk in 1966 overleden, 
in de Janskliniek. Ze heeft nog net meegemaakt dat 
onze jongste werd geboren.”
Aan het eind van ons gesprek pakt Annie Weijens 
haar fotoalbums er nog eens bij. Op een van de fo-
to’s is het beeldje van de twee vrouwen te zien dat 
op zijn sokkel aan de Palmstraat staat. “Volgens mij 
is de kleinste mijn oma, en die andere haar vriendin, 
mevrouw Theunissen,” zegt ze. Dankzij Annie (en 
haar man Hans, die tijdens het gesprek voor de koffie 
zorgde) weten we weer iets meer over het kleurrijke 
verleden van De Roos. 

Mevrouw Regel             Tante Jans, de reddende engel van De Roos

 

Je bent er vast weleens langsgelopen: het 
beeld van ‘tante Jans Hertog’ in de Palm-
straat. Wie van de twee in brons vereeuwig-
de vrouwen nu eigenlijk tante Jans was, bleef 
lange tijd onduidelijk. Getipt door tante Jans’ 
achterkleinzoon Richard Weijens fietsten Floris 
Mulder en Joost Mulder naar Cruquius, voor 
een gesprek met Annie Weijens, de inmiddels 

86-jarige kleindochter van tante Jans Hertog. 

Tekst: Floris Mulder en Joost Mulder

Op het enkele jaren geleden opgeknapte plein aan 
de Palmstraat staat een bescheiden beeldje van twee 
gearmde vrouwen. Een van de twee heeft haar rech-
terarm door de lus van een handtas, de ander een be-
scheidener handtasje tegen haar borst geklemd. Het 
beeldje, het laatste dat de bekende Haarlemse kun-
stenaar Mari Andriessen ooit maakte, is een eerbetoon 
aan een zekere tante Jans. Van Mari Andriessen kreeg 
de jonge prinses Beatrix lange tijd boetseerlessen. In 
1983 werd het beeldje van tante Jans onder grote be-
langstelling onthuld door Beatrix, die niet lang daarvoor 

haar moeder Juliana was 
opgevolgd als koningin.  
Dat Jans Hertog in brons 
is vereeuwigd, heeft alles 
te maken met de manier 
waarop zij in de Tweede 
Wereldoorlog brood-
bakker J. Klingers en 
diens gezin uit de brand 
hielp. Volgens tante 
Jans’ kleindochter Annie 
Weijens ging het om een 
huurachterstand, andere 
berichten spreken van 
achterstallige belasting 
op gist. In het Haar-
lems Dagblad van 15 juli 
1940, kort na het begin 
van de Tweede Wereld-
oorlog, staat een officiële 
aankondiging van een 
openbare verkoping. Het 
gaat om de inboedel van 
de broodbakker Klingers 
en zijn gezin, met als grootste en waarschijnlijk duur-
ste object een piano. Gegadigden konden de volgen-
de dag, 16 juli 1940, vanaf twee uur ’s middags op 
de stoep voor het (in de jaren 70 gesloopte) huis van 
de familie Klingers, aan de Van Marumstraat nummer 
43, bieden op de huisraad. Op het moment dat de 
verkoping dreigde, woonde Annie Weijens, geboren in 
1930, met haar ouders in Nederlands-Indië, het tegen-
woordige Indonesië. Haar vader was daar als petro-
chemisch ingenieur werkzaam voor de Bataafse Pe-
troleummaatschappij (BPM). Annie was nog een baby 
toen ze naar Indonesië vertrok, en leerde haar oma 
pas veel later echt kennen. Ze herinnert zich het inten-
sieve briefverkeer tussen haar moeder en haar oma, 
Jans Hertog, nog goed. “Elke keer als er bij ons in In-
dië een brief kwam, zat mijn moeder weer te huilen,” 
vertelt ze, “zo erg miste zij haar eigen moeder.”

Huurachterstand
Het verhaal over de verkoping 
kent Annie Weijens alleen uit 
de tweede hand, maar ze 
vertelt het met het vuur van 
een ooggetuige. “Mijn oma 
woonde in de Voortingstraat, 
bij haar broer Simon, onze 
oom Siem, die later plotseling 
is overleden. Mijn ouders stuurden mijn oma vanuit In-
donesië elke maand trouw geld, waarvan ze een deel 

Annie Weijnen op de arm van Siem Hertog uit 
de Voortingstraat, de broer van tante Jans.

De onthulling in 1983 van het beeldje van tante Jans en mevrouw 
Theunissen door koningin Beatrix, met naast haar de weduwe van 
beeldhouwer Mari Andriessen. 

GROETEN UIT DE ROOS XL

Jans Hertog (1874-1966) tussen de rozen, 
ruim vóór haar verhuizing naar het Rozenprieel.



 12 
 

1338 rooskleurig zomer 2016 2016 zomer rooskleurig 38

Buurtcentrum de Tulp

In de week van 18 t/m 22 juli is het zover: 
Sonrise 2016!!

Het thema van dit jaar: 
Hij kent je, talentje!
Laat al jouw talenten zien 
in het uitgebreide programma

Zoals jullie kunnen zien is er ook weer een
talentenshow. Zoek een vriendje of vriendinnetje 
en bedenk vast wat moois, dan wordt het vast 
een supershow!

We zien jullie op 18 juli, wij kijken ernaar uit! 
 
Alle activiteiten van Sonrise zijn gratis.

Maandag 18 juli 
14.00-16.30 uur Sport- en spelactiviteiten
19.00-21.00 uur Meidenavond 12+, 
  jongensavond vliegers maken   
  knutselavond meisjes (12-)

Dinsdag 19 juli 
14.00-16.30 uur Bakken
19.00-21.00 uur Vossenjacht

Woensdag 20 juli 
14.00-16.30 uur Sport- en spelactiviteiten
19.00-21.00 uur Zeskamp

Donderdag 9 juli  
14.00-16.30 uur Sport- en spelactiviteiten
19.00-21.00 uur Talentenshow

Vrijdag 11 juli  
14.00-16.30 uur Sport- en spelactiviteiten
19.00-21.00 uur Buurtmaaltijd 
(neem zelf eten mee, we delen met elkaar)

Kinderprogramma in de zomervakantie

Tijdens de andere weken heeft Tante Cis weer een mooi kinderprogramma:

Maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli  Diverse activiteiten

Maandag 1 augustus   Drievliet
Dinsdag 2 augustus   Spel en knutselen
Woensdag 3 augustus   Dagje uit (houd de poster in de gaten)
Donderdag 4 augustus   Feestje in De Tulp
Vrijdag 5 augustus   Naar de Eenhoorn

Van 6 augustus t/m 4 september  Geen kinderactiviteiten

wat wanneer zomerstop
Buurtkamer Ontmoetingsplek met activi- 

teiten voor buurtgenoten
Wekelijks, 
maandag 10.00-12.00 uur

Geen zomerstop

Lunch Na de buurtkamer
(bij voldoende belangstelling)

maandag
vanaf 12.00 uur

Geen zomerstop

Multiculturele buurtka-
mer (WZC De Roos)

Multiculturele ontmoetingsplek 
voor vrouwen 

Wekelijks,
donderdagmiddag

Geen zomerstop

Naaiatelier Hulp bij naaien, herstellen en 
pimpen van kleding

Wekelijks, 
dinsdag 9.30-11.30 uur

Van 12 juli t/m 
eind augustus gesloten

Computerinloop Stellen van vragen over compu-
ter, laptop, tablet of iPad

Wekelijks, 
woensdag 10.00-12.00 uur

17 augustus gesloten

Computercursussen Cursus over de eerste begin-
selen van het gebruik van de 
computer

Wekelijks (7x), 
donderdag 10.00-12.00 uur 
(bij voldoende deelnemers)

Start mogelijk 
vanaf najaar

Theatergroep Vonk Theaterlessen uitmondend in 
voorstelling

Wekelijks, 
woensdag 10.00-12.00 uur

Van 20 juni t/m 
21 augustus gesloten

Repair Café Hulp bij reparatie van kapotte 
spullen en kleren

Eerste dinsdag van de maand 
van 19.30-21.30 uur

5 juli en
2 augustus gesloten

Financieel Café Voor vragen over administratie 
en financiën 

Eerste dinsdag van de maand 
dinsdag 17.00-19.00 uur

2 augustus gesloten

Open Eettafel Buurtmaaltijd Wekelijks, 
donderdag 17.00 uur inloop 
17.30 uur aanvang maaltijd

Eindbuffet: 14 juli 
Start: 18 augustus

Speelgroep Spel- en ontmoetingsgroep van 
(groot)ouders met hun kinderen

Wekelijks, 
dinsdag en donderdag 
9.30-11.00 uur

Van 16 juli t/m 
28 augustus 
geen speelgroepen

Soep op zondag Soepmaaltijd voor buurtbewo-
ners

Tweede en vierde zondag van 
de maand 17.00 uur inloop 
17.30 uur aanvang maaltijd

Eindmaaltijd: 3 juli 
Start: 28 augustus

Yoga Yogalessen voor mensen met 
en zonder ervaring

Vrijdagochtend 
9.15-10.45 uur

Van 16 juli t/m 
28 augustus geen les 

Kinderactiviteiten Activiteiten voor kinderen 
t/m 12 jaar

Wekelijks, 
woensdag 14.00-16.00 uur 
en vrijdag 12.00-17.00 uur

Tot 9 augustus: 
zie zomerprogramma
Vanaf 9 augustus t/m 
4 september gesloten

Bingo: tweewekelijks op vrijdag Tot 9 augustus: 
zie zomerprogramma

Vanaf 9 augustus t/m 
4 september gesloten

Kinderpersbureau De 
Roosjes

Kinderredactie website www.
rozenprieel.nu voor kinderen 
van 9 t/m 13 jaar

Wekelijks, 
vrijdag 15.30-17.00 uur

Voor informatie zomerstop zie 
www.rozenprieel.nu

Jongerenactiviteiten Activiteiten met en voor 
jongeren

Wordt nader bekendgemaakt 
via www.rozenprieel.nu

Wordt nader bekendgemaakt 
via www.rozenprieel.nu

Activiteitenrooster De Tulp
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Yoga
Nieuw in De Tulp: yogalessen. Janet Liefers, gediplo-
meerd docente yoga, geeft op vrijdagochtend Vinyasa 
flow yoga. De lessen zijn erop gericht je lijf te versterken, 
beter te leren kennen en soepeler te maken of je bewus-
ter te kunnen ontspannen. Dit alles in een prettige sfeer 
en binnen de mogelijkheden van je eigen fysieke grenzen. 
De lessen worden gegeven van 9.15 tot 10.45 uur. Kos-
ten: € 2,- per les, € 1,- voor mensen met een Haarlem 
Pas of Haarlem Effect Pas. Ben je nieuwsgierig, kom dan 
gerust een keer langs voor een gratis proefles! 

Financieel Café en Repair Café
Sinds kort is iedereen die vragen heeft over geld, admi-
nistratie en andere financiële zaken elke eerste dinsdag 
van de maand welkom in het Financieel Café (met uit-
zondering van 2 augustus). Van 17.00-19.00 uur krijg je 
tips en trucs en er zijn deskundigen aanwezig bij wie je 
met je vragen terecht kunt. Heb je meer hulp nodig, dan 
weten we wie je verder kan helpen. Er wordt afgesloten 
met soep en brood. Deelname is gratis. Voor consump-
ties en de soep wordt een bijdrage gevraagd. Het Finan-
cieel Café is een initiatief van Humanitas, Loket Haarlem, 
Schuldhulpmaatje en Haarlem Effect, die op deze manier 
op een laagdrempelige manier informatie geven over fi-
nanciële zaken. Aansluitend, vanaf 19.30 uur, kun je elke 
eerste dinsdag van de maand weer terecht bij het Repair 
Café om met hulp van deskundige buurtbewoners kapot-
te spullen of kleren te repareren. Ook aan deze hulp zijn 
geen kosten verbonden. 

Soep op zondag 
Na vele jaren actief te zijn geweest voor medebuurtbewo-
ners stopt Renske Schotborg na de zomerstop als coör-
dinator en inspirerende kracht achter de wekelijkse Soep 
op Zondag in De Tulp. Gelukkig weten de groep vrijwillige 
koks en gastvrouwen niet van ophouden. Soep op Zon-
dag wordt voortgezet op elke tweede en vierde zondag 
van de maand. We zijn op zoek naar een nieuwe coördi-
nator en uitbreiding van de huidige groep vrijwilligers en 
hopen bij voldoende uitbreiding weer wekelijks te kunnen 
serveren. We bedanken Renske hierbij vast namens alle 
gasten heel hartelijk voor al haar inzet en betrokkenheid 
bij de buurt!

Kinderpersbureau De Roosjes
In mei is Kinderpersbureau De Roosjes gestart in buurt-
centrum de Tulp. De Roosjes is de kinderredactie van de 
nieuwe website van het Rozenprieel: www.rozenprieel.
nu. Daarop is te lezen en te zien wat de kinderen uit de 
wijk belangrijk vinden en wat ze mooi vinden in de wijk. 
De redactieleden bedenken zelf onderwerpen waarover 
ze willen schrijven en die ze in beeld willen brengen met 
de camera. Er worden verschillende workshops aange-
boden waarbij de kinderen vaardigheden leren omtrent 
journalistiek, fotografie, film en het beheren van een web-
site. De redactie is altijd op zoek naar nieuwe reporters! 
Ben je nieuwsgierig en tussen de 9 en 13 jaar? Of ken je 
iemand die hier geschikt voor is? Stuur een mailtje naar 
Ragna via rstegenga@haarlemeffect.nl. Vrijdagmiddag 
van 15.30-17.00 uur (niet in de schoolvakanties). Het kin-
derpersbureau is een samenwerkingsproject van Ymere, 
de wijkraad en Haarlem Effect.
 

Speelgroep De Tulp
Speelgroep De Tulp is een inloopgroep in het Rozenprieel voor 
kinderen van 0 tot 2,5 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers, die 
elkaar wekelijks kunnen ontmoeten. Er is een leidster aanwe-
zig die zorgt voor gezamenlijke momenten zoals koffie drinken, 
voorlezen en liedjes zingen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 
dinsdag- en donderdagochtend van 9.30-11.00 uur. In de zo-
mer is er tijdens de schoolvakantie geen speelgroep (16 juli t/m 
28 augustus).

Luilak
De Luilakactiviteit op 13 mei was dit jaar weer ouderwets ge-
zellig en geslaagd. De grootste attractie, de mechanische stier, 
heeft menig kind en jongere door elkaar geschud, maar ook alle 
sport- en spelactiviteiten werden super gewaardeerd.

Burendag
Op 24 september is het weer Burendag. In heel Nederland 
worden op die dag activiteiten georganiseerd door en voor 
buurtbewoners. Net als vorig jaar zullen we ook in De Tulp 
die dag weer iets organiseren met en voor de buurt. Ideeën 
voor activiteiten? Sluit bij ons aan en kijk of het idee voor 
financiering door het Oranjefonds in aanmerking komt op 

www.oranjefonds.nl/burendag. Meer informatie of meedoen 
aan het organiseren van de buurtmaaltijd? Neem dan contact 
op met Ingrid Swakman via 06 19 92 73 53 of iswakman@
haarlemeffect.nl.  

Druppiekunde 

De afgelopen weken hebben 10 kinderen deelgenomen aan 
het Druppiekunde-project! Sporten, koken en samen eten in 
één project. Gezonde leefstijl staat hierbij centraal. De kinde-
ren hebben kennisgemaakt met verschillende (team)sporten 
en spellen onder leiding van Kaj en Pelle van Sport Support. 
Samen met Tante Ciska, Diana en Sam zijn er verschillende ge-
zonden gerechten gekookt. Druppiekunde wordt georganiseerd 
door Sport Support en Haarlem Effect vanuit het School in de 
Wijk-project.

Meedoen in de wijk
Buurtcentrum De Tulp is op zoek naar koks die eens in de paar 
weken samen met een collega-vrijwilliger willen koken bij de 
Open Eettafel of Soep op Zondag. Ook kan het Repair Café 
nog iemand gebruiken voor de publiciteit en organisatie van 
het Café. Heeft u nog andere ongebruikte talenten die u graag 
wilt inzetten binnen ons vrijwilligersteam? Wij horen graag wat 
uw wensen zijn en kijken samen met u naar de mogelijkheden. 
Heeft u vragen of ideeën over het programma of (nieuwe) acti-
viteiten in De Tulp of wilt u zelf iets organiseren met of voor de 
buurt? Kom langs, bel 023 542 28 62 of stuur een e-mail naar 
iswakman@haarlemeffect.nl. 

Uitgebreide informatie over deze en andere activiteiten kunt u 
vinden in het programmaboekje van Haarlem Effect, te verkrij-
gen in Buurtcentrum De Tulp. Meer informatie over De Tulp en 
de activiteiten kunt u vinden in het buurtcentrum of via www.
rozeneprieel.nu en www.facebook.com/buurtcentrumdetulp.

Vertrouwde én nieuwe activiteiten



ZOEK DE VERSCHILLEN

december 2015

juli 2016

Nieuwe keukens, gevelreiniging, isolatie, funderingsherstel… 
Nog heel even en dan kunnen de gerenoveerde huizen in de 
Bakkerstraat weer worden bewoond door oude én nieuwe  
bewoners. In een halfjaar zijn blok E en F van het renovatie- 
project van Ymere van onder tot boven ingrijpend verbouwd. En 
met resultaat! In oktober zijn de bewoners van blok I en K in de  
Linschotenstraat aan de beurt om (tijdelijk) te vertrekken. Ho-
pelijk wacht hen hetzelfde mooie eindresultaat.


