
 
139 rooskleurig december 2016

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 6  n r  3 9

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

De erfenis van Jo Klingers 

Parel in De Roos: de Kookgarage

Nieuws van de wijkraad

De bewoner van nummer 8



 2 
 
339 rooskleurig december 2016 2016 december rooskleurig 39

Inhoudsopgave
 
 2   Redactioneel en colofon

 3   Nieuws van de wijkraad

 4  Burendag 
 
 5 Het Geheime Groene Roos Genootschap

 6   De bewoners van nummer 8

 8  80 jaar Buitenrustbrug

 10  Parel in De Roos: de Kookgarage

 12 In memoriam: Jo Klingers
 
 13  Buurtcentrum De Tulp

 16  Groeten uit de Roos: wijkwandeling

 

Redactioneel

Het Rozenprieel is niet alleen een 
goede plek om te wonen, maar 

ook om te ondernemen. Van medisch 
tot technisch en van creatief tot culinair: 
overal zitten firmaatjes, winkels en ver-
borgen bedrijfjes. Neem Bert Windt, die 
in zijn Kookgarage in de Kamperstraat 
de meest uiteenlopende activiteiten or-
ganiseert. Je leest er alles over op pagina 
10. Of wat te denken van bloemenwinkel  
Teeuwen aan het Zuider Buiten Spaar-
ne, die ook dit jaar weer met korting het 
groen ter beschikking stelde voor de 
kerstversieringen in de wijk, opgehangen 
door het Geheime Groene Roos Genoot-
schap (lees het verslag op pagina 5.).  

En we doen nog zo veel meer:  
De Roos barst uit z’n voegen van 
de zzp’ers, mooimakers, handige  
Harry’s en betrokken buurtbewo-
ners. Zo trapt jongerenwerker Marley  
Williams regelmatig een balletje met 
de voetballers uit de buurt en bege-
leidt jeugdcoördinator Ragna Stegen-
ga de jonge journalisten en fotografen 
van kinderpersbureau ‘De Roosjes’, 
die op pad mochten om verslag te 
doen van de Burendag (pagina 4). 
Kortom: een hoop bedrijvigheid, deze 
wintereditie van de Rooskleurig staat 
er vol mee. 

Saskia Borst, hoofdredacteur

COLOFON

Hoofd-/eindredacteur: Saskia Borst
Vormgeving en fotografie: Anke Brinkman

Medewerkers: Hanneke van Laar, Joost 
Mulder en Floris Mulder

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
www.rozenprieel.nl

Nieuws van de wijkraad

In gesprek met Ymere 
De wijkraad werd recent bijgepraat 
door Ymere over de voortgang van de 
planning en aanpak van de renovatie 
en nieuwbouw van circa honderd van 
Ymere’s woningen in onze wijk. Een 
eerste blok met woningen in de Bakker-
straat, aan de Spaarnezijde, is inmid-
dels gerenoveerd, opgeleverd en gro-
tendeels weer bewoond – deels door 
de voormalige huurders. Met het resul-
taat zijn alle betrokkenen zeer tevreden, 
al heeft de wijkraad aangetekend dat 
het jammer is dat de gemeente niet 
heeft aangesloten bij de renovatie met 
haar aangrenzende eigendom. De vol-
gende woningen die Ymere gaat aan-
pakken, zijn in de Linschotenstraat: 
links naast de entree van de Hannie 
Schaftschool en een rijtje met beneden- 
en bovenwoningen aan de overkant 
daarvan. Al deze huizen worden ge-
renoveerd en blijven sociale huur- 
woningen. De grote panden aan de rechterzijde van de ingang 
van de school zijn ook van Ymere. De wijkraad zou graag zien 
dat deze panden worden betrokken bij de toekomstplannen 
voor de Hannie Schaftschool, die ook zal worden gerenoveerd. 
In de Palmstraat heeft Ymere een rij woningen met mooie ge-
vels, die door de gemeente als beschermd stadsgezicht zijn 
aangewezen. Doordat de panden slecht zijn onderhouden en 
een slechte fundering hebben, zijn ze volgens Ymere zo ern-
stig aangetast dat ze moeten worden gesloopt. Ymere stutte 
al heel opzichtig het hoekpand, zoals u weet. De beschermde 
status van de gevels verplicht Ymere ertoe dat ze in zo oor-
spronkelijk mogelijke staat behouden blijven. Heeft u hart voor 
deze panden, zoals wij, ziet u daarop dan ook met ons toe. De 
wijkraad heeft erop aangedrongen dat de panden van Ymere in 
de Barendsestraat worden gerenoveerd, bij voorkeur in parti-
culier eigendom (CPO). Deze woningen zijn karakteristiek voor 
onze arbeiderswijk en onder bijzondere architectuur gebouwd. 
Ymere was oorspronkelijk van plan deze woningen te slopen – 
er is aanzienlijk hogere nieuwbouw mogelijk – maar samen met 
de gemeente overweegt Ymere momenteel of renovatie toch 
niet een betere optie is voor de wijk, teneinde het karakter van 
de straat en buurt te behouden. Daarbij wordt ook gekeken 
naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de Rijpstraat. 
Een aantal losse panden in de wijk is door Ymere onderzocht.  
Funderingen zullen waar nodig worden aangepakt, en enkele 
woningen zullen mogelijk worden verkocht voor renovatie door 

particulieren. De wijkraad vindt dit een goede ontwikkeling. 
De projecten in de Van Marumstraat, Kamperstraat en Bak-
kerstraat staan pas voor 2018 op het program, waardoor er 
nog geen plannen voor bekend zijn. De planning is vooralsnog 
sloop/nieuwbouw. De wijkraad staat hier kritisch tegenover.

Bestemmingsplan Rozenprieel 
De gemeente heeft zopas het bestemmingsplan vastgesteld 
voor het Rozenprieel. Op 12 januari 2017 wordt het bestem-
mingsplan behandeld in de commissie ontwikkeling van de 
gemeenteraad. Dat is de laatste mogelijkheid om in te spreken 
en de raad te vragen bepaalde te zaken te heroverwegen – 
daarna resten alleen nog juridische procedures bij de Raad van 
State. Van de vele nuttige verbeterpunten die de wijkraad heeft 
ingebracht, is helaas maar een klein deel verwerkt. Een aantal 
fundamentele punten over groen, blauw en bouw is niet naar 
onze tevredenheid opgenomen. De wijkraad heeft hierover een 
brief aan de gemeenteraad in voorbereiding en zal op basis 
daarvan ook inspreken op 12 januari. Wij vinden onder ande-
re dat er te weinig bescherming wordt geboden voor panden 
met een monumentale status, voor bomen en groen, en dat 
de omgang met regenwater ouderwets is. Dat zijn bedreigin-
gen voor onze wijk, die gemakkelijk kunnen worden afgewend 
met wat meer visie. Vanzelfsprekend zijn er verschillende be-
langen die moeten worden afgewogen in de totstandkoming 
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Het Geheime Groene Roos 
Genootschap: 
Feestversiering
Ook dit jaar is de buurt feestelijk versierd. Hierbij 
waren dertien vrijwilligers betrokken. Niet alleen 
de leden van het GGRG gingen in de weer met 
kerstgroen, ook een aantal buurtbewoners hielp 
mee. Dank aan het kerstteam, dat bestond uit: 
Anne, Annette, Bep, Cees, Diana, Ed ,Günay, Hel-
lie, Ine, Jasper, Marleen, Marlies en Paul. En dank 
aan De Tulp – omdat we het buurthuis mochten 
gebruiken voor de voorbereiding – en aan de firma 
Teeuwen, voor de mooie groene takken voor een 
sterk gereduceerde prijs.

Zwammen & egel(s)
De Tuin van Jonker is in winterslaap. De vrijwilli-
gers hebben vanaf maart elke veertien dagen in de 
tuin gewerkt. De tuin vraagt dus behoorlijk wat on-
derhoud, maar dat vertaalt zich terug in een goed 
onderhouden en bloemrijke tuin. De grote wilg in 
de tuin heeft te leiden onder de tondelzwam. Daar-
om is de boom nu teruggesnoeid tot vier meter 
hoogte. Zodoende kan de boom gespaard worden 
en naar verwachting zal hij volgend jaar weer flink 
uitlopen. Bij het omzetten van de composthoop, 
kwamen we een egel tegen! Leuk om te ontdek-
ken dat de tuin ook plek biedt aan tenminste één 
egel.

Groen op het plein
Het GGRG heeft overleg gevoerd met de Hannie 
Schaftschool om de samenwerking nieuw leven 
in te blazen. De nieuwe directeur was positief en 
wellicht dat we na de verbouwing van de school 
mee kunnen helpen met een groene inrichting van 
de buitenruimte.

van zo'n bestemmingsplan. Ymere wil, 
als eigenaar van ongeveer de helft van de 
wijk, graag hoger kunnen nieuwbouwen. 
De gemeente wil een aantal panden af-
stoten en daarvan de opbrengst zo hoog 
mogelijk laten zijn. Maar wij vinden dat 
het algemeen belang – behoud van het 
laagbouwkarakter van onze wijk en ver-
betering door renovatie en vergroening – 
voorop zou moeten staan. Hier en daar 
in het bestemmingsplan wordt naar onze 
mening geld te zeer boven gemeenschap 
gesteld. Daartegen maken wij construc-
tief bezwaar, en we hebben er vertrou-
wen in dat de gemeenteraad ons op 
die punten zal steunen – zoals ze dat al 
een paar keer eerder deed. Het bestem-
mingsplan is, met alle bijlagen, bijna dui-
zend pagina's lang. Er zijn allerlei grondi-
ge studies gedaan naar de historie van 
het Rozenprieel. Wij wisten dat natuurlijk 
al, maar het is nu duidelijk voor iedereen: 
onze wijk is een grandioos en belangrijk 
stukje Haarlem!

Vastgoedontwikkelingen 
Een flink aantal voor onze wijk belang-
rijke ontwikkelingen staat momenteel ‘in 

de wacht’ tot het bestemmingsplan is vastgesteld. Zo stelt 
de gemeente (heel verstandig) de geplande verkoop van 
Koningstein, bierbrouwerij het Spaarne (de Merenstoren), 
Edelweiss en ander gemeentelijk bezit in het Rozenprieel 

uit tot het moment waarop de kaders juridisch vastliggen. 
De wijkraad let scherp op de maatschappelijke waarde 
die deze locaties kunnen hebben voor de ontwikkeling 
van onze wijk, ook op de langere termijn en heeft hierover  
visies ontwikkeld. Zodra het bestemmingsplan is vastge-
steld, gaat er van alles gebeuren, verwachten wij, en we 
zullen ons best blijven doen om een en ander in goede ba-
nen te leiden, want er liggen geweldige kansen op positieve 
dynamiek voor onze wijk.

Wilt u het bestemmingsplan inzien? Dat kan op  
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Beslui-
tenlijst-BenW/2016/22-november/10:00

Wijkraad zoekt (altijd) hulp
Wil je dingen verbeterd zien in de wijk? Zou je ook een stop willen voor de R-net verbinding op de Turfmarkt? Fiets-
klemmen 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/nieuwbouwplannen met 
onze wijk. Voel je je geroepen om mee te denken over het nieuwe bestemmingsplan? Wil 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.

Burendag 2016
De Burendag bracht dit jaar buren uit alle delen van de wijk bij elkaar. Voor de liefhebbers was een wandeling georganiseerd voor 
en door buurtbewoners vol met weetjes over bewoners van De Roos en hun geschiedenis. Onder het genot van een hapje en een 
drankje, verzorgd en uitgeserveerd door de kinderkookgroep, werd bij buurtcentrum De Tulp gekeken naar een zangoptreden en 
een optreden van de kinderdansgroep en geluisterd naar de tonen van Trio Rio, met een buurtbewoner als bassist. Het kinder-
persbureau maakte een heuse reportage (zie foto’s). Volgend jaar gaan we opnieuw voor een programma met voor elk wat wils.
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 De bewoner van nummer 8
ander in haar leven geweest. Beter dan hij gaat ze toch 
niet meer krijgen. Bovendien zijn zij en haar dochters zo 
close dat het maar de vraag is hoe een nieuwe man zou 
vallen bij hen. Ze is blij dat ze zo veel familie om zich heen 
heeft wonen: in de Klaproosstraat, aan de Kampersingel, 
in de Bakkerstraat en op de hoek van de Van Marum-
straat. Allemaal neven en nichten. En ’s zomers ziet ze bij-
na elke dag één van haar broers, want ze hebben allebei 
een tuinhuisje pal naast elkaar, in Vijfhuizen. Als ze voor 
me uitloopt, zie ik dat het een beetje moeizaam gaat. Ook 
bij haar blijkt er een medische fout gemaakt te zijn: acht 
jaar geleden heeft ze haar arm gebroken. Dat zou vanzelf 
genezen dankzij het dragen van een mitella. Wat blijkt, 

acht jaar later? De arm is nog steeds gebroken. Nu moet 
ze dus alsnog geopereerd worden. Daarnaast zijn haar 
knieën versleten en is ze afgekeurd wegens haar rug. 
Maar ze zegt het lachend, ze wil niet klagen. Ze probeert 
zo veel mogelijk te genieten van alles in en om haar huis. 
Ze vindt het wel jammer dat ze niet meer kan werken, 
want daar beleefde ze veel lol aan. Ze is jarenlang chauf-
feur geweest bij de O-Tax. Ze vervoerde gehandicapte 
kinderen en werknemers van de Hoogovens. Als ik weg-
fiets, hoor ik haar meteen een praatje maken met iemand 
die zijn hond uitlaat. Je voelt aan alles dat dit dé buurt is 
voor Joke. Ze kent volgens mij Jan en alleman!

Interview: Hanneke van Laar
Foto: Anke Brinkman

In eerste instantie schrikt ze als ik aanbel. Ze is de beschei-
denheid zelve en vindt het een beetje eng, zo’n interview 
met een onbekende. Ik probeer haar gerust te stellen: na-
tuurlijk is het spannend, maar ook leuk én hopelijk gezellig.
Doortje – de driejarige Cavalier King Charles Spaniel – kan 
in het begin onmogelijk stilzitten, helemaal hieperdepiep 
stuift ze alle kanten op. Langzaam maar zeker ontspant ook 
zij zich als ze voelt: ‘goed volk’.  Als ik de ‘administratieve’ 
dingen doorneem – Joke’s naam, leeftijd, burgerlijke staat, 
e-mailadres en telefoonnummer – heb-
ben we meteen een gespreksonderwerp. 
Want uit haar e-mailadres blijkt zonne-
klaar van wie ze fan is: Elvis Presley. Ze 
is jarenlang lid geweest van zijn fanclub, 
maar op een gegeven moment voelde ze 
zich daar te oud voor. “Ik liep daar rond, keek eens goed 
om me heen, zag dat iedereen jonger was en dacht: wat 
doe ik hier eigenlijk nog?”
Nee, ze heeft The King nooit in het echt gezien. Op mijn 
vraag of ze erg van slag was toen hij overleed, zegt ze: “Nee 
hoor, een paar maanden ervoor, in 1977, was onze oudste 
dochter geboren. Ik was dus vooral in de wolken met haar!” 
Er zijn nooit echt andere idolen voor Elvis in de plaats geko-
men, maar René Froger vindt ze ook geweldig.
Ze is een geboren en getogen Haarlemse; ze heeft – minus 
twee jaar – altijd in deze stad gewoond. Die twee jaar ‘el-
ders’ waren in Goes. De broer van haar man had hun en-
thousiast gemaakt voor het wonen daar, want voor weinig 
geld kreeg je veel meer. Dat klopte: zij en haar man kwamen 
in een huis terecht met maar liefst vier slaapkamers. De eer-
ste dochter werd geboren, maar Joke zat elk weekend in 
Haarlem, bij haar vader. Haar hele familie woont in Haarlem, 
ze kreeg heimwee. Hoe groot het huis ook was, ze wilde 
maar één kant op: terug naar alle familie en bekenden. Haar 
man, Willem, vond het goed. Die vond eigenlijk alles goed. 
Hij was vrachtwagenchauffeur dus voor zijn werk maakte 
het niet veel uit waar hun huis stond. Wat voor haar de 
druppel was, vraag ik. “Dat was die keer dat ik mijn eigen 

straat niet kon vinden. Wat logisch is, want ik kende daar 
niets of niemand. Maar ik baalde er zo van.”
Joke komt uit een gezin van vijf kinderen. Zij is de jongste en 
het enige meisje. Ja, geeft ze toe: ze is erg verwend, vooral 
door haar moeder. Ze hoefde maar te kikken en ze kreeg 
wat ze wilde. Die luxe kon ze haar eigen dochters later niet 
geven, al hadden die ook niets te klagen. Haar vader had 
een oudijzerbedrijf, dat nog steeds bestaat: Van Nispen bv 
in de Waarderpolder. Een paar van haar broers hebben de 
zaak inmiddels overgenomen.
Na de eerste dochter die in 1977 kwam, arriveerde op 1 april 
1981 de tweede dochter. Inmiddels heeft Joke drie kleinkin-
deren. Twee jongetjes en een meisje. Ze is oppas-oma, elke 
donderdagmorgen en elke vrijdagmiddag.  En… elk week-
end gaat de telefoon en vraagt haar oudste, een kleinzoon 
van zes, of hij mag komen logeren. Het is duidelijk dat deze 
drie haar lust en haar leven zijn. Overal in de huiskamer zie 
ik speelgoed: een trapauto, knuffels, een schoolbord, krijt-
jes. Al snel komen we te spreken over het verlies van haar 
man. Helaas heeft hij de kleinkinderen nooit meegemaakt. 
Een maand voor de geboorte van de eerste overleed hij, 
in november 2010. “Het begon met keelpijn. Hij belde me 

op en vroeg of ik iets voor hem wilde 
halen, hij dacht aan Strepsils of zo. 
Maar de volgende dag was het voor 
mij duidelijk dat er iets veel ernstigers 
aan de hand was, want hij kreeg het 
steeds benauwder. De dokter gaf hem 

een soort peppil die hij de dag erop maar moest innemen. 
Maar hij ging – eenmaal weer thuis – zienderogen achteruit. 
Toen heb ik 112 gebeld.  De ambulance kwam meteen. 
Ik ben erachteraan gereden. Later heb ik gehoord dat hij 
al in de ambulance buiten kennis raakte. Ze hebben hem 
toen proberen te redden door een slangetje bij hem in te 
brengen, maar toen kreeg hij een hartaanval. Achteraf bleek 
een luchtklep ontstoken te zijn, dus de dokter had totaal 
niet door hoe ziek hij eigenlijk was. Hij heeft zes maanden 
in coma gelegen. Mijn dochters en ik gingen zes maanden 
lang drie keer per dag bij hem langs. Mijn dochter had een 
kapperszaak, maar die ging op de fles, ze wilde bij hém zijn 
en deed dus op de gekste momenten de deur op slot. Hoe 
dan ook: op een gegeven moment werd ons verteld dat zijn 
hersenen zo beschadigd waren, dat mócht hij wakker wor-
den, hij verder zou moeten als een kasplantje. Uiteindelijk is 
hij na zes maanden overleden. Ik mis hem nog elke dag.”
Hoewel het vriest dat het kraakt, troont ze me mee naar bui-
ten. Op haar patio staat behalve een schattig tuinhuisje in 
de vorm van een chalet, ook een soort altaar met pontificaal 
de urn van haar man erop. Overal staan vazen met verse 
bloemen. “Zo is hij nog bij ons. Mijn dochters en ik zorgen 
voor de bloemen”. Nee, na zijn dood is er nooit meer een 

Elke editie belt journalist Hanneke van 
Laar aan bij wildvreemden in de buurt die 
toevallig op nummer 8 wonen. Deze keer 
de bewoonster van Rozenprieelstraat 8: 
Joke Vuyst-van Nispen (65)

“Zo is hij nog bij ons. 
Mijn dochters en ik 

zorgen voor bloemen”
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Dubbele brug
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd de ver-
keersdrukte op de Schipholweg steeds groter, ze-
ker toen Haarlem zich uitbreidde en Schalkwijk uit 
de grond werd gestampt. In 1964 werd eindelijk 
aan de zuidkant een nieuwe brug bijgebouwd. De 
Magere Brug werd een dubbele brug en heette 
voortaan officieel de Buitenrustbruggen. Zij wor-
den nu na vele jaren trouwe dienst vervangen. De 
meest noordelijke brug werd op 2 en 3 november 
jongstleden met het nodige kabaal, maar verder 
zonder problemen, in delen van zijn plek gehesen, 
en daarna op dekschuiten afgevoerd. Als u rond 
de feestdagen knarsetandend bij de brug in de 
file staat, denk dan ook eens aan al die automo-
bilisten die u in de afgelopen tachtig jaar zijn voor-
gegaan. En aan alle ongelukkige duiven die in de 
loop der tijd bij het sluiten van de brug zijn geplet. 

Bijna thuis!
80 jaar Buitenrustbrug 
Bijna thuis! Dat denken veel Rozenpriëlers als ze na een lange reis 
de dubbele Buitenrustbrug weer in het vizier krijgen. Nu de oudste 
van de twee bruggen wordt vernieuwd, sta je minstens nog een half 
uur in de file voordat je eindelijk thuis bent. Tachtigplussers onder 
de Rooskleurig-lezers kunnen zich misschien nog herinneren dat het 
oude pontje bij de Bakkerstraat werd vervangen door de Buitenrust-
brug. Op 25 april 1936 opende de toenmalige burgemeester Maar-
schalk de nieuwe brug voor het verkeer. Het pontje, waarmee veel 
kinderen vanuit De Roos zich naar de overkant lieten brengen om 
daar te gaan spelen, werd uit de vaart genomen.

Magere Brug
Bij de bouw van de Buitenrustbrug was er rekening mee gehouden dat 
er in de toekomst nog een brug bij gebouwd kon worden. Tot het zover 
was, stond de eerste Buitenrustbrug, die wel van Meccano gemaakt 
leek, ook wel bekend als de Magere Brug. De Buitenrustbrug was be-
doeld om de verkeersdrukte in de binnenstad te verlichten. Doorgaand 
verkeer uit Amsterdam werd vanaf de opening van de brug door de 
Amsterdamse - en Slachthuisbuurt naar het Zuider Buiten Spaarne ge-
leid. De straten daar waren niet berekend op al die auto’s. Dat leidde 
weer tot nieuwe files. 

Wielerfestijn
De komst van de Schipholweg was een mijlpaal in de geschiedenis van de Buitenrustbrug. De officiële opening op 9 
juli 1954 van de aansluiting van de nieuwe weg op de brug werd voorafgegaan door een wielerfestijn dat voorbij was 
voor de toeschouwers er erg in hadden: de Tour de France-karavaan. Een dag eerder, op 8 juli, hadden de renners 

van de Tour de France de primeur en reden als eersten via de nieuwe 
weg over de Buitenrustbrug. Ze waren vertrokken uit het Olympisch 
Stadion in Amsterdam en gingen via Haarlem, Heemstede, Noordwijk, 
Scheveningen en Rotterdam door naar finishplaats Brasschaat (Bel-
gië). De 216 kilometer lange eerste Tour-etappe werd daar later die dag 
door de uit Sint Willebrord afkomstige wielerheld Wout Wagtmans in de 
sprint gewonnen. De officiële opening van de verbinding Schipholweg- 
Buitenrustbrug vond zoals gezegd de dag daarop plaats. Wielrenners 
van de Haarlemse sportvereniging De Kampioen vertrokken vanaf de 
brug om in een korte wedstrijd pakketten met Haarlems propaganda-
materiaal naar Schiphol te brengen. Deze Haarlemse groet werd ver-
volgens per vliegtuig aan de burgemeesters van de grote wereldsteden 
overgebracht. De pakkettenrace werd gewonnen door Haarlemmer 
Adrie Voorting, die ondanks dat hij eerder dat jaar Nederlands kampi-
oen op de weg en in de achtervolging was geworden, door ploegleider 
Kees Pellenaars buiten de Nederlandse Tour-ploeg was gelaten.

Buitenrustbrug met NZH-bus. Op de achtergrond rechts garagebedrijf Heeremans & 
Van Leuven. (Foto: Collectie Openbare Werken Haarlem)

1935 of 1936: onder winterse omstandigheden worden het wegdek en de 
klep van de eerste ‘magere’ Buitenrustbrug gelost. (Foto: Noord-Hollands 
Archief)Ongeduldig wachten tot de pontbaas zijn klep 

laat zakken: aankomst van het oude pontje bij de 
Bakkerstraat. (Foto: collectie Leonard Baruch, 
Noord-Hollands Archief)

Fysiotherapie Rustenburgerlaan is een kleine praktijk                Rustenburgerlaan 49
die streeft naar optimale dienstverlening       2012 AL Haarlem 
met veel 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  
specifieke 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  
hyperventilatie. 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 behandeling aan huis of een chronische indicatie betreft). 

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

Fysiotherapie Rustenburgerlaan
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Hij heeft de hele zaak verbouwd en 
goed geïsoleerd, om geluidsover-
last zo veel mogelijk te voorkomen. 
En de keuken van steigerplanken  
gebouwd die we zelf hebben  
ontworpen, met een door een  
terrazzobedrijf gemaakt werkblad. 
Die keuken is nog steeds in topcon-
ditie, maar ik weet nog goed wat die 
aannemer na afloop zei: ‘Dat was 
eens maar nooit weer.’”

Bonte verzameling
Het kooktheater is aangekleed met 
een bonte verzameling spullen, 
waaronder geëmailleerde reclame-
borden, enkele door Berts  in 1984 
overleden vader  (een meester- 
meubelmaker/schrijnwerker) ge-
maakte meubelstukken, en aller-
lei roodkoperen voorwerpen. “Die  
koperen pannen en andere voor-
werpen ben ik gaan verzamelen na 
een vakantie in een oud landhuis 
in België,” legt Bert uit. “Ik ben een 
behoorlijk goede klant van antiek-
markten zoals die op de Dreef. Als 
ik wat moois op de kop heb getikt, 
laat ik het door een professionele 
koperpoetser opknappen en van 
een laklaag voorzien. Dan blijft het, 
zonder dat je er veel omkijken naar 
hebt, schitterend.”  Een ander opval-
lend voorwerp in de kookgarage is 
het oude houten spreekgestoelte van het Haarlem-
se concertgebouw, tegenwoordig de Philharmonie. 
“Dat hadden ze weggegooid,” vertelt Bert op een 
toon waarin ook nu nog  verbijstering doorklinkt. “Jan 
Heyer, een Haarlemse kunstenaar, had het uit die 
laadbak gered en wilde het voor een vriendenprijsje 
wel aan me verkopen.”

Theater aan huis
Het idee om de voormalige bedrijfsruimte ook als 
theater te gaan gebruiken, ontstond toen Bert er 
nog een hobby bij nam en lid werd van een toneel- 
vereniging. “Het begon ermee dat we, als we nergens 
anders terecht konden, naar deze ruimte uitweken. 
Inmiddels vinden hier regelmatig theaterworkshops 
en voorstellingen plaats. Maar we staan open voor 
allerlei andere culturele initiatieven, zoals muziek en 

kleinkunst, en volgend jaar ook een poppenkast- 
voorstelling.”

Een schitterend uit de hand gelopen hobby. Maar er 
moet natuurlijk ook nog gewoon worden gewerkt. De 
ruimte achter het kooktheater blijkt het domein te zijn 
van Bert zoals de klanten van zijn bedrijf BWI-admi-
nistraties hem kennen, voor wie hij zaken zoals de 
boekhouding en belastingaangifte verzorgt. Het zal 
geen verbazing wekken dat ook dit kantoor wel iets 
weg heeft van een museum. Het pronkstuk: een nog 
door zijn vader vervaardigde, van fraai houtsnijwerk 
voorziene kast. 

Wie de Kookgarage een keer met eigen ogen wil 
zien, is van harte welkom! Stuur een e-mail naar  
info@kookgarage.nl of bel Bert op 06-21 71 60 74.

  Verborgen parel in de Roos

Tekst: Joost Mulder Foto’s: Anke Brinkman

De voormalige bedrijfsruimte waarin de Kookgarage 
zit, is onderdeel van een huizenblok dat in de jaren ’30 
werd neergezet door een zekere Hans Preijde, die er 
een kwekerij-annex-verhuurinrichting van sierpalmen 
in vestigde. Een deel van de op de nummers 26 en 
28 gelegen bovenwoningen werd door Preijde ver-
huurd. In een advertentie in het Haarlems Dagblad van 
1934 valt te lezen dat de woningen 8 gulden per week  
kostten, en waren voorzien van twee wastafels.

Toen Bert en John als kandidaat-kopers in 1999 een 
van die bovenwoningen kwamen bezichtigen, waren 
ze, zoals dat heet, meteen verkocht. Bij de verbouwing 
van de tot die tijd in tweeën verhuurde woning kwamen 
fraaie details tevoorschijn, die voor het merendeel nog 
intact waren. In de bedrijfsruimte onder hen zat op dat 
moment een stucadoorsbedrijf. Toen dit bedrijf naar de 
Waarderpolder verhuisde, kwam ook de begane grond 
te koop te staan. Bert: “Na een klein rekensommetje 
besloten we het te kopen. We wilden het gaan verhu-
ren, en later misschien als hobbyruimte gebruiken. De 
huurder die we vonden, kunnen sommigen zich vast 
nog wel herinneren: Rolf’s Rijwielhandel. Hij handelde 
in fietsen en fietsonderdelen, en deed ook reparaties. 
Hij maakte ook spiegelbollen voor discotheken en an-
dere gelegenheden, die hij in een schuur op de bin-
nenplaats hierachter vervaardigde. Rond 2003 is die 
zaak hier gestopt en stond de begane grond leeg. Bij 
een glas wijn zeiden we toen tegen elkaar: “Waarom 
maken we er niet nu al een hobbyruimte van?” Mu-
ziek en koken, was het idee. Met de aannemer die ook 
ons huis had gedaan zijn we om de tafel gaan zitten. 

Kookgarage in de Kamperstraat

Achter een garagedeur in de Kamperstraat ligt een 
paradijs verscholen. Een kruising tussen een van 
professionele apparatuur voorziene keuken en een 
klein theater. Een uit de hand gelopen hobby, noemt 
mede-eigenaar Bert Windt het kooktheater dat hij 
samen met zijn partner John runt. 
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In memoriam: 
wijkkunstenaar Jo Klingers

Tekst: Saskia Borst
Foto’s: Noordhollands Archief, Anke Brinkman

De gekleurde gevels op het Voortingsplantsoen, de golvende sierbestrating aan het Zui-
der Buiten Spaarne, trafohuisje de ‘peperbus’ aan de Kampersingel: het Rozenprieel 
heeft het allemaal te danken aan het creatieve brein van wijkkunstenaar Jo Klingers. 
Sterker nog: dat de wijk er überhaupt nog staat, is mede ook zijn verdienste. Op het 
prestigieuze Instituut voor Kunstnijverheid in Amsterdam kreeg Klingers in de jaren vijftig 
les van onder anderen Gerrit Rietveld en kwam daar tot de conclusie dat kunst op straat 
hoort, in plaats van in een museum. Toen de gemeente Haarlem in 1970 plannen had 
om het Rozenprieel – de buurt waarin hij was geboren en opgegroeid – volledig plat te 
gooien, ontwikkelde Klingers samen met architecten Nico Andriessen en Jan Willem 
de Kanter en PSP-raadslid Aad van Ake een alternatief renovatieplan voor een wijk vol 
betaalbare én aantrekkelijke huizen. Met succes, want in de decennia daarna werd dit 
‘AAS-plan’ bijna volledig uitgevoerd. Klingers nam onder meer sierbestratingen, pleinen, 
speelplaatsen en gevels in de wijk onder handen. Sommigen verafschuwden zijn werk en 
inmiddels is veel van zijn kleurrijke werk grotendeels verwijderd, maar het feit blijft dat het 
Rozenprieel er mede zonder Jo Klingers niet zo bij had gestaan. Op 17 november 2016 
overleed Jo Klingers op 83-jarige leeftijd.

Buurtcentrum de Tulp
PROGRAMMA in de kerstvakantie

Jonge reporters gezocht! 
In februari start een nieuw blok van Kinderpersbureau ‘De Roosjes’ op de maan-
dagmiddag. Het project bestaat uit 8 lessen waarin je je gaat bezighouden met 
verhalen schrijven, interviewen, fotograferen, filmen en vloggen. Je gaat als  
reporter de wijk in en op zoek naar nieuwtjes en verhalen uit het Rozenprieel!  
De reportages worden verwerkt op de website www.rozenrpieel.nu, waar het 
kinderpersbureau een eigen 
pagina heeft. Ben je tussen 
de 8 en 13 jaar en vind je het 
leuk om te schrijven en te foto-
graferen? Meld je dan vóór 30 
januari aan bij Ragna via rste-
genga@haarlemeffect.nl

Het Kinderpersbureau is een samenwerkingsproject van Ymere, de wijkraad en 
Haarlem Effect.

Meer informatie over de activiteiten van Buurtcentrum De Tulp is te vinden op www.rozenprieel.nu

Wanneer: Maandag 6, 13 en 27 februari, 6, 13, 
20 en 27 maart en 3 april 2017
Hoe laat: 15.30-17.00 uur
Waar: Buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56 
Kosten: Gratis

 
1339 rooskleurig december 2016

Week 52 Week 1

Maandag Buurtkamer
Dinsdag Naaiatelier

Financieel Café
Woensdag Toneel
 Computerinloop

Loket Haarlem
Donderdag Speelgroep

Open Eettafel
Vrijdag Yoga
Zondag Soep op Zondag   

Activiteiten Cisca
Activiteiten Marley

Parkeerterrein achter het Merensplein, toen en nu

De fontein op het Voortingsplantsoen en het oude buurthuis de Drie Punten

Kerstvakantie

Kerstvakantie
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Voor andere nieuwkomers kost het verplicht inburgeren veel geld. 
De meeste mensen doen drie jaar over het examen.Wij komen onze 
nieuwe stadsburgers in De Tulp tegemoet met gratis lessen Ne-
derlands als Tweede Taal (NT2). Docente Margot Mol is elke week 
op donderdag aanwezig van 13.30 tot 15.00 uur. Zij beantwoordt 
vragen, legt grammaticale kwesties uit, stimuleert de cursisten en 
proeft van mierzoete Syrische taart. 
Er is nog plek, dus zegt het voort! Mail naar m.mol@moltaaltraining.nl 

 
Geen Repair Café, wel Financieel Café 

Veel stofzuigers, broodroosters en cassettedecks zijn de afgelopen 
jaren weer tot leven gekomen in De Tulp. Toch hebben de vrijwil-
ligers in november besloten het Repair Café in De Tulp te sluiten 
vanwege het geringe aantal deelnemers per avond. Gelukkig kunt 
u nog op andere plaatsen in Haarlem terecht. Kijk voor locaties en 
tijden op www.repaircafe.nl .

Het Financieel Café blijft elke eerste dinsdag van de maand tus-
sen 17.00 en 19.00 uur geopend. Het is bedoeld voor mensen die 
informatie willen over de mogelijkheden voor gebruik van finan-
ciële regelingen of die vragen hebben over de eigen (financiële)  
administratie of het doen van (digitale) aanvragen. Het Financieel 
Café wordt georganiseerd door Haarlem Effect in samenwerking 
met Humanitas, Schuldhulpmaatje en Loket Haarlem. 

Even voorstellen
Sinds een aantal maanden ben ik een van de jongerenwerkers binnen Haarlem Effect. 
Omdat velen mij nog niet kennen, zal ik mij kort even voorstellen. Mijn naam is Marley 
Williams en ik heb een grote liefde voor voetbal. In 1990 ben ik in Amsterdam geboren 
en drie jaar later ben ik met mijn moeder naar Heemskerk verhuisd, waar ik tot op de 
dag van vandaag woon. Na alle jaren dat ik naar school ben gegaan, kan ik mezelf 
Sociaal Cultureel Werker noemen. Sinds twee jaar heb ik dit diploma. Mijn ambitie is 
om door te studeren, maar nu ligt de focus op het jongerenwerk. Ik ben vooral actief 
bezig met de jongeren in het Rozenprieel. Van een balletje trappen tot het bezoeken 
van een Halloweenfestival. Van een potje tafeltennis tot een educatieve voorlichting. In 
samenwerking met de jongeren zijn dit een paar van de vele activiteiten, die ik graag 
met ze doe.

 Mijn naam is Ragna Stegenga (33). Ik werk al ruim acht 
jaar bij Haarlem Effect bij de afdeling Jeugd. Hier doe ik verschillende werkzaamheden in di-
verse wijken in Haarlem, o.a. Delftwijk, de Leidsebuurt en sinds een jaar ook in het Rozenpri-
eel. Alweer een tijd geleden heb ik Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd en altijd 
projecten gedaan met en voor kinderen en jongeren. Het is en blijft een leuke, inspirerende 
en uitdagende doelgroep om mee samen te werken. Tijdens mijn werk ontwikkel ik diverse 
(culturele, educatieve en sportieve) projecten en activiteiten voor kinderen en hun ouders op 
het gebied van talentontwikkeling, ontmoeting en ondersteuning. Vaak in samenwerking met 
andere organisaties en/of ouders en kinderen zelf. In het Rozenprieel coördineer ik Speel-
groep De Tulp. Verder werk ik via School in de Wijk samen met de Hannie Schaftschool, 
Sport Support en Op Stoom. Gezamenlijk organiseren wij verschillende projecten, zoals het 
sport- en kookprogramma Druppiekunde en de ouderbijeenkomsten ‘Hoera, mijn kind gaat 
naar de basisschool’. Daarnaast heb ik in samenwerking met de wijkraad, Ymere en het 
GGRG, kinderpersbureau ‘De Roosjes’ opgezet. Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden 
om nieuwe projecten te starten, om de ontwikkelingskansen van de jeugd te stimuleren en 
te vergroten. Heb je zelf een idee of een vraag m.b.t. de jeugd, neem dan gerust contact met 
mij op via rstegenga@haarlemeffect.nl 

A

Koken met passie
Ook in het nieuwe jaar kunt u weer als gast terecht bij de Open Eet-
tafel in De Tulp op donderdagavond (aanmelden vóór 12 uur via tel. 
023 531 90 30). Het team van enthousiaste koks kan nog nieuwe 
leden gebruiken. Lijkt het u leuk om samen met een andere kok 
een driegangenmaaltijd te koken? Kom dan eens kijken in De Tulp 
en maak kennis met het team. Het rooster en de menu’s worden 
gemaakt in onderling overleg. 

Druppiekunde: lekker eten & bewegen
Op woensdag 1 februari start er weer een nieuwe Druppiekunde. 
Een cursus waarin kinderen van 7 tot 12 jaar op een speelse ma-
nier leren omgaan met voeding en beweging. De kinderen gaan 
eerst een uurtje bewegen en maken hierbij kennis met verschillen-
de (team)sporten en spellen onder leiding van meester Kaj (Sport 
Support & gymdocent Hannie Schaftschool). Ze leren verschillende 
voedselfeitjes en daarna gaan ze samen met Tante Ciska (Haarlem 
Effect) gezonde hapje bereiden en opeten!

Het project bestaat uit 10 lessen en 1 ouderavond. Voorafgaand 
aan de cursus heeft Kaj met elke deelnemer (en ouder/verzorger) 
een intakegesprek, waarin wordt geïnventariseerd wat de kinderen 
aan beweging/sport doen en wat hun eetgewoontes zijn. 
Inschrijven kan bij Kaj via kvwunnik@sportsupport.nl o.v.v. ‘aanmel-
den Druppiekunde Centrum’.

Druppiekunde wordt georganiseerd door Sport Support en Haarlem Effect 
vanuit het School in de Wijk netwerk.

Speelgroep De Tulp 
Speelgroep De Tulp is een inloopgroep in het Rozenprieel voor kin-
deren van 0 tot 2,5 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers, die elkaar 
wekelijks kunnen ontmoeten. Er is een leidster aanwezig 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.

Oud geniet van jong talent
Zondag 13 november hebben de ouderen van woon- en zorg- 
centrum De Roos genoten van verschillende optredens van de  
kinderen (3 tot 14 jaar) uit het Rozenprieel. De kinderen hebben 
onder leiding van Tante Ciska en topvrijwilligers Sam en Diana veel 
geoefend om een spetterende show neer te zetten. Er werd flink 
gedanst, geplaybackt en écht gezongen. Iedereen heeft erg geno-
ten, dit is zeker voor herhaling vatbaar. 

Taalles in De Tulp
Inburgeren in Nederland is niet alleen aarden in een andere cultuur, 
maar ook Nederlands leren. Goed dat inburgeren verplicht is voor 
alle nieuwkomers van buiten de EU en dat daarvoor exameneisen 
zijn vastgesteld. Wie wil inburgeren, moet vijf of zes examens van 
een pittig niveau doen (zie www.inburgeren.nl). Voor mensen die 
hun eigen land ontvlucht zijn en veel problemen aan hun hoofd 
hebben, is Nederlands leren geen sinecure! Stel jezelf eens voor 
dat je op A2-niveau (korte gesprekken voeren, krantenkoppen le-
zen, e-mails schrijven, vragen beantwoorden over alle ins en outs 
van de Nederlandse Samenleving) examen moet doen in het Ara-
bisch of Chinees! Eenmaal in Haarlem beland, moeten mensen zelf 
een taleninstituut zoeken en kan bij DUO (bureau studiefinancie-
ring) een lening afgesloten worden. De zogenaamde statushouders 
(vluchtelingen met een officiële verblijfsstatus) hoeven de lening niet 
terug te betalen als het examen op alle onderdelen wordt gehaald. 

Wanneer:  Woensdag 1, 8 en 15 februari, 1, 8, 15, 
22 en 29 maart, 5 en 12 april 2017
Hoe laat:  14.15-15.15 uur sporten, 15.15-15.30 uur
voedingsleer, 15.30-16.30 uur koken (kleine hapjes).
Waar:  Gymzaal Hannie Schaftschool en 
keuken Buurtcentrum De Tulp.
Kosten:  Gratis



 Wijkwandeling
Je woont er, doet er boodschappen en loopt, fietst 
of rijdt er dagelijks doorheen, maar hoe goed ken 
je het Rozenprieel nu écht? Wandelende wijkency-
clopedie Joost Mulder en buurtorganisator Annette 
Kroes nemen je graag mee voor een wijkwandeling 
op zondag 19 maart. Tijdens deze twee uur durende 
rondleiding ontdek je verborgen pareltjes en hoor je 
alles over de historie van de buurt. 

Meedoen? Aanmelden kan bij Joost Mulder via 
joost.mulder@inter.nl.net. Verzamelen om 10.30 uur 
in Buurtcentrum De Tulp, vanwaar de rondleiding om 
11.00 uur van start gaat. Niet in de gelegenheid om 
mee te wandelen 19 maart, maar wél geïnteresseerd 
in een rondleiding? Meld je dan ook aan, dan word je 
op de hoogte gehouden van nieuwe data.

GROETEN UIT DE ROOS


