
ROOSKLEURIG

JULI 2011
    

28

BINNENSTAD?



Telefoonnummers 
Buurtcentrum De Tulp  5422862
Hannie Schaftschool  5312119 
Speeltuin het Paradijsje  5512636 
Gemeente Haarlem  5113000 
Meldpunt voor  
problemen in de wijk  5115115 
Politie Haarlem   0900-8844

 

 

Wijkraad Rozenprieel
Voorzitter: Vacant
Vice-voorzitter: Maarten-Pieter Schinkel
Secretaris: Jessica Hoedeman
Penningmeester: Annette Kroes
Rolf Baron
Liza van Doorn
Sarah de Bakker
Johnny van der Meer
Martijn Beerthuizenemail
 info@wijkraadrozenprieel.nl

 

Colofon
voorkant: Richard Tolmeijer
vormgeving: Anke Brinkman, 
foto’s: Anke Brinkman, Elen Verheul, 
Frans van Heiningen en archief Kees Okx
productie: Paswerk, Hoofddorp

Redactie Rooskleurig
Frans van Heiningen, Marjolein Loppies 
en Ellen Verheul 

redactie-adres: Buurtcentrum de Tulp,  
of ellen.verheul@gmail.com 

2nummer 28 - juli 2011 3 nummer 28 - juli 2011

Deze keer in de Rooskleurig
3    Nieuws van de wijkraad en het GGRG

5    Kidspage

6    Roeien met de riemen die je hebt 

8    Activiteiten en aankondigingen

10   De Roos volgens Jan Rothuizen 

12   De Tuin van Jonker

14   Sprekende Muren

15   Buurtbemiddeling

16   De buurthuispagina’s

19   Hannie Schaftschool

20   Nostalgie

Gebiedsvisie Rozenprieel wordt 
“Agenda voor het Rozenprieel”
 
De grootse gebiedsvisie, waaraan de gemeente en Ymere in-
middels al een aantal jaren werken, en waarin de buurt al een 
paar keer inbreng heeft gehad, wordt momenteel concreet 
gemaakt in een “Agenda voor het Rozenprieel”. Wethouder 
Rob van Doorn heeft de laatste maanden een aantal “sleutel-

gesprekken is een nieuw beeld ontstaan van wat goede, breed 
gedragen en haalbare projecten zouden zijn om het Rozen-
prieel concreet te verbeteren. De Wijkraad is nog niet gekend 
in de “Agenda”: die is ons eind juni toegezegd. We zouden 
dan een maand de tijd krijgen om als wijk commentaar op de 
nieuwe plannen te geven. Wij zullen vanzelfsprekend wat ons 
wordt toegestuurd op onze website openbaar maken, en in 
de zomerperiode breed de buurt raadplegen over de plannen. 
Half september willen gemeente en Ymere een inspraakmid-
dag voor alle wijkbewoners organiseren, waarna de plannen 
dan naar verwachting snel zullen worden vastgesteld.  

Koningstein
De gemeente werkt aan een nota Ruimtelijke Kwaliteit. Hierin 
komen nieuwe regels over gebouwen en openbare ruimte. 
Haarlemmers zijn uitgenodigd mee te denken. De Wijkraad 
stuurde een bijdrage in over Koningstein (zie onderaan deze 
pagina het artikel uit de stadskrant 26 mei). 

Onderzoeken in het Rozenprieel
Er vinden momenteel twee onderzoeken plaats in het 
Rozenprieel:

Een verkeersonderzoek voor de Dreefschool op 
de Kleine Houtweg
Oranjewoud is aan het onderzoeken wat er zal veranderen qua 
verkeer als de Dreefschool zijn nieuwe lokatie aan de Kleine 
Houtweg gaat openen. Als wijkraad hebben wij een gesprek 
met hen gehad en onze zorgen geuit. Denk hierbij o.a. aan 
sluipverkeer door het Rozenprieel, wild parkeren, maar ook de 
oversteek vanuit het Rozenprieel naar de nieuwe locatie over 
de Kleine Houtweg.

Gezond in de stad Haarlem, wijk Rozenprieel
De GGD is namens de Gemeente een onderzoek in het Rozen-
prieel gestart om te kijken naar de gezondheid en leefbaarheid 
van bewoners in het Rozenprieel. Op dit moment is de GGD 

Tulp, wijkraad, scholen, KDV etc.) te interviewen om een idee 
te krijgen hoe het in de wijk met de leefbaarheid en gezond-
heid van de bewoners is gesteld. Het doel van het onderzoek 
is om uiteindelijk te kijken hoe bovenstaande zaken verbeterd 
kunnen worden. De GGD zal hierin leidend zijn. Zodra er 
meer nieuws is over beide onderzoeken zullen wij dit vermel-
den in de Rooskleurig en op onze website:

 www.wijkraadrozenprieel.nl. 

Dit keer weer een lekker dikke Roos-
kleurig, met hartelijk dank aan Ymere 
die de binnenpagina’s met de tekening 
van Jan Rothuizen heeft gesponsord. 
Herkent u onze Roos? De kidspage is 
overgenomen door de kinderen van 
de Hannie Schaftschool. Niet alleen de 
schoolleiding is enthousiast over de 
school (p19), ook de kinderen maken 
reclame (p5). In de vorige Rooskleurig 
hadden we een fotoserie over de maak 
van het nieuwe Palmplein. Het plein is 
inmiddels in vol bedrijf: het eerste feest en BBQ zijn al geweest, 
jongeren chillen op de banken, het zwembad staat paraat voor 
warme dagen, en: het is drolvrij. Wat willen we nog meer? 

De Tuin van Jonker! Als het goed 
-

tieve knopen doorgehakt over dè 
Tuin. Het valt echter niet mee om 
alle Rozenpriëlers blij te maken: 
op p12 komen ze aan het woord. 
Mevrouw Cuyon, geboren Rozen-
prieelse, vertelt over haar leven 
in de Roos. Verder veel aankon-
digingen, verslagen en nieuwe 
activiteiten. En vergeet u niet mee 
te denken met de volgende versie 

van de gebiedsvisie van gemeente en Ymere deze zomer? 
Hoe leest u op p3. 

Veel leesplezier, de redactie

www.rozenprieel.nl 
www.wijkraadrozenprieel.nl
www.ondernemendrozenprieel.nl
www.groetenuitderoos.nl

Redactioneel

Nieuws van de wijkraad 

AGENDA 
4 juli presentatie ontwerp Tuin van 
Jonker aan omwonenden (Ymere)
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door de kinderen van de 
Hannie Schaftschool

Kort na zijn aantreden, onthulde wethouder Rob van Doorn 

handelingen, troggelde het Geheime Groene Roos Genoot-
schap (GGRG) hem een belofte af. We wilden met hem pra-
ten over manieren om bewoners van het Rozenprieel zélf 
een rol in het ontwikkelen, beheren en onderhouden van 
groen in de buurt te geven. Van Doorn had daar wel oren 
naar. Nu zijn we bezig om te onderzoeken hoe we dat kun-
nen gaan doen. Wat kunnen bewoners doen? En wat zijn 
de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente? Hoe 
kunnen we elkaar vinden in een vruchtbare samenwerking 
om de Roos groener en schoner te maken? Welke afspraken 
maken we met elkaar?

Inspirerende voorbeelden

Onder aanvoering van de wethouder, zijn 3 mensen van het 
GGRG (Annette Kroes, Rolf Baron, Ed Bergshoeff) samen met 
o.a. Reinout Ruiterman (adviseur van het GGRG), Anouk Stilma 
(onze stadsdeelmanager) en Lex Wijnbeek (gebiedsbeheer) naar 
Alphen aan de Rijn gegaan om te kijken hoe ze het daar geregeld 
hebben. De gemeente Alphen heeft al veel ervaring opgedaan 
met bewonersparticipatie bij openbaar groen, en liet ons inspi-
rerende voorbeelden zien. Als je de samenwerking goed regelt, 
kan er veel (meer)! We hebben afgesproken dat we daar mee aan 
de slag gaan. Er moet een helder plan komen en we willen ook 
zo snel als mogelijk, samen met bewoners en gemeente, aan de 
slag met het nog groener maken van de Roos. Op dit moment 
zijn we met het woonzorgcentrum De Roos, de gemeente en 
Ymere in gesprek over het ‘opgroenen’ van de buitenruimte bij 
het woonzorgcentrum De Roos. We zitten nog in de fase van mo-
gelijkheden verkennen, maar hopen deze zomer een schets aan 
de omwonenden te kunnen presenteren. Als er genoeg bewoners 
zijn die nieuw aan te leggen groen bij beide pleintjes willen on-
derhouden, kunnen we er iets moois van maken! Heeft u belang-
stelling, stuur ons dan een mailtje.

Verticaal groen???
Een ander idee dat door het GGRG wordt onderzocht, is of we 
verticaal groen in het Rozenprieel kunnen realiseren. Mooi, 
beheersbaar groen dat we misschien zouden kunnen realiseren 
tegen kale, stenen muren in de wijk. Dat willen we alleen als 
bewoners dat zien zitten en als de gemeente voor goede onder-
steuning zorgt om dat mogelijk te maken. Misschien wilt u daar 
wel over mee denken of zou u, als zaken goed geregeld zijn, mee 
willen doen aan de het onderhoud van verticaal groen. Hebt u 
een ander goed/beter idee voor een Groene(re) Roos, dan staan 
we daar natuurlijk ook voor open. 

Drijftuinen
De drijftuinen in het Spaarne liggen nu een jaar langs de kade. 
De gele lis bloeit uitbundig en ook de zegge heeft zich stevig ge-
vestigd. Zoals vorig jaar afgesproken, heeft het GGRG onlangs 
met de gemeente de drijftuinen geëvalueerd. Zowel het GGRG als 
de gemeente zijn goed te spreken over de resultaten. Dankzij licht 
onderhoudswerk van de arkbewoners zijn de tuinen schoon. En 
dankzij de vorig jaar geplaatste hekjes is voorkomen dat de zwa-
nen het pril geplante groen helemaal konden wegvreten. 
Binnenkort zal Nautilus, het bedrijf dat de tuinen heeft aangelegd, 
onderhoud plegen en enkele kale plekken opnieuw inplanten. 
In juli organiseert het GGRG een zomeravond bijeenkomst bij de 
drijftuinen met stadsecoloog Dick Vonk. Vonk zal dan meer vertel-
len over het planten- en dierenleven op en onder de drijftuinen. 
Kijk voor de tijd en datum op de website van het GGRG. 

Contact met het GGRG
Wilt u meer weten over het GGRG of wilt u zelf actief worden 
voor een Groene Roos, kijk dan op www.ggrg.nl. 

ggrg08@gmail.com 
of bellen met 023-5428410 (Anne van Marle) 
of 023-5294313 (Annette Kroes). 

inbrengen tijdens de openbare vergaderingen van de wijkraad. 

Kijk voor meer informatie over openbaar groen in Alphen op 
www. participatiegids-openbaargebied.nl.

Namens het GGRG, Annette Kroes

Nieuws van het Geheime Groene Roos Genootschap

voorbeeld van een verticale tuin

gemaakt door Djaema
groep 5/6

gemaakt door Naomy
groep 1
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Truus Niesing: ‘Toen het huis gesloopt was ben ik niet gaan kijken. Dat kon ik niet.’

Haar geboortehuis, Klaverstraat 14, staat er nogaltijd, vertelt 
mevrouw Cuyon. ‘Mijn vader had een schoenmakerij aan huis, 
in de voorkamer. Wij huisden in de achterkamer, een heel kleine 
huiskamer was dat. Met een potkacheltje en een tafel met een 
paar stoelen en een keuken. Douchegelegenheid aan huis had-
den we niet, dus we gingen altijd één keer in de week in zo’n 
grote teil. Het water was dan op het gas heet gemaakt en dan 
werd je in die teil gewassen. Dat is wel wat anders dan nu, hè? 
‘Ik ben heel even op een kleuterschooltje geweest, in de Ba-
rendsestraat. Ik vond het daar niet leuk en toen hoefde ik niet 
meer van mijn moeder. Toen ik zes was ging ik naar de Linscho-
tenschool, in de Linschotenstraat. In de eerste klas hadden we 
juffrouw Hors, een hele aardige vrouw. Daar heb ik handwerken 

geleerd. Dan had je een grote linnen lap en dan moest je daar 
het ABC op borduren en allerlei dingen in kruissteek. Dat was je 
merklap. En je leerde breien. Bij mij is dat blijven hangen: ik heb 
altijd veel dingen gemaakt, altijd veel gehaakt en geborduurd.’

Strepie

‘Als het even kon speelden we buiten,’ gaat mevrouw Cuyon 
verder. ‘Knikkeren en tollen, touwtje springen en ballen. Dat kon 
allemaal, want auto’s waren er natuurlijk lang niet zo veel als 

nu. Tussen de middag waren we van twaalf tot twee vrij en dan 
mochten we bij de bakker een broodje halen. Een ‘strepie’ noem-
den we dat en dat werd door mijn moeder door midden gesne-
den en dan deed ze er suiker tussen. Dat at je dan op straat op. 
Dat was vaste prik, dat vond je lekker. We speelden veel met 
neefjes en nichtjes van vaderskant. Die woonden ook naast ons. 
In andere straten kwam je eigenlijk niet zo gauw.’

Nare geschiedenis 

aan de Parklaan. Buiten haar schuld werd het voor haar een ver-
velend avontuur. ‘Daar zit een heel verhaal achter,’ zegt ze meer 
dan zestig jaar later met een lach op haar gezicht. ‘Mijn ouders 
waren naar de Zevendedags-
adventisten overgegaan. 
Daar was zaterdag de rust-
dag. Dan mocht ik niet naar 
school toe en miste ik dus de 
zaterdagochtenden. Ik had een paar vriendinnetjes op school 
en die vroeg ik dan wat voor huiswerk ze op hadden gekregen. 
Maar die waren een beetje vals en gaven verkeerd huiswerk 
op. Zo raakte ik steeds meer achter en wilde ik op een gegeven 
moment niet meer naar school. Dat was een beetje een nare ge-
schiedenis voor mij toentertijd.’

Coupeuse

‘Ik ben toen bij een coupeuse op de Zijlweg gaan werken. Ik 
begon daar voor 2 gulden 50 in de week. Daar heb ik het vak ge-
leerd en ook mijn coupeusediploma gehaald. Daarna ben ik op 
een naaiatelier gaan werken bij de Hazepaterslaan. Daar werd 
je per stuk betaald. Dan had je soms 18 of 20 gulden in de week. 

nog wel. Thuis moest ik daar 10 gulden kostgeld van inleveren 
bij mijn moeder. Dat was gewoon zo, dat vond je niet erg.’

‘Op een gegeven moment heb ik een advertentie gezet als thuis-
naaister bij particulieren. En toen had ik een paar leuke klantjes 
waar ik de hele dag klusjes kon doen, zoals verstelwerk. Dan 
at ik daar tussen de middag mee. Meestal had ik zo’n 8 à 10 
gulden per dag. Ik geloof dat ik dat drie dagen in de week deed. 
Ik kon goed sparen. Op een gegeven moment had ik genoeg 

Barendsestraat en de Kamperstraat, heb ik toen een hele dure 

met een nicht. Dan gingen we bijvoorbeeld naar Groenendaal. 
Na mijn trouwen, op mijn eenentwintigste, ben ik met mijn man 

naar Valkenburg en dan langs allerlei hotelletjes in een week 

dat de auto. Ik heb op mijn achtendertigste mijn rijbewijs ge-
haald en ik rij nog steeds.’

Schijnheilig

Ook waar het haar van thuis meegekregen geloof betrof trok 
mevrouw Cuyon haar eigen plan. ‘Op een gegeven moment, ik 
was al getrouwd, zag ik zelf dat geloof niet meer zitten,’ vertelt 
ze. ‘Er gebeurden daar dingen waarvan ik dacht “Goh”. Zater-
dags mocht je bijvoorbeeld niet de melkboer aan de deur laten 
komen. Maar als je zoals wij nou een klein kind had en je had 
geen koelkast om melk in te bewaren? En toen zag ik mensen 

die bij ons uit de kerk kwamen en 
naar de bakker gingen om daar 
gebak te halen. Dat vond ik schijn-
heilig. Toen dacht ik “Ik hoef dat 
niet meer, dat geloof. Ik was toen 

misschien twee- of drieëntwintig jaar oud.’

Op de hand

In de anderhalf uur die het gesprek aan de eettafel duurt komen 
nog veel meer zaken voorbij. De oorlog. De Hongerwinter. Met 
moeder op voedseltocht naar de Haarlemmermeer om door je 
vader gemaakte schoenen te ruilen tegen eten. Zelf je trouwjurk 
maken, de bruidegom in een van je vader geleend pak dat iets 
ingenomen moest worden. Daarna inwonen bij je schoonouders, 
voor veel jonge stellen destijds de enige mogelijkheid. Inclusief 
aanrechtblad met een zeil erop en gordijntjes voor de planken 
waarop de pannen stonden. Weer later, in de De Keijstraat, een 
bovenwoning die liet zien dat ook de gemeente Haarlem geen 
echt goede huisbaas was. Nog altijd geen douche, een wc die je 
met een emmer moest doorspoelen. Voor dag en dauw gewa-
pend met een zeef naar het terrein bij de Mariastichting om daar 
tussen de sintels naar nog bruikbare kooltjes te zoeken. De rest 
van de kolen bezorgd door de kolenboer, met alle stofwolken 
vandien. Later de luxe van oliestook. Alles op de hand was-

lunchroom Rutex zo lang mogelijk doen met je ene glaasje fris. 
‘Roeien met de riemen die je hebt,’ zoals mevrouw Cuyon het 
samenvat. Niet klagen, maar doen, zou je ook kunnen zeggen. 

Klagen doet ze nog altijd niet, ook al gaan zoals ze het zelf for-
muleert ‘mijn benen niet meer zo lekker’. En het in haar eentje 
in haar huis aan de Klaproosstraat wel eens stiller is dan haar 
lief is, waardoor de dagen soms lang duren. 

door Joost Mulder en Ellen Verheul

Roeien met de riemen die je hebt
Mevrouw Cuyon uit de Klaproosstraat

Achter iedere gevel, achter ieder gezicht gaan levensverhalen schuil. In de Klaproosstraat tekenden we, in gezelschap 

van haar dochter Jolanda, aan de eettafel het verhaal op van mevrouw Cuyon. Op de periode van inwoning bij haar 

schoonouders na, in het ‘andere’ deel van de Esschilderstraat, woont ze haar hele leven al in de Roos. Eenmaal op gang 

‘Douchegelegenheid aan huis hadden we 

niet, dus we gingen altijd één keer in de 

week in zo’n grote teil.’

‘Als het even kon speelden we buiten.’
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Ondernemers Rozenprieel zetten bedrijf op de kaart

Spreekuur Loket Haarlem 
in het Rozenprieel
Loket Haarlem organiseert vanaf 15 juni wekelijks een spreek-
uur in de Roos. Op woensdagen tussen 13.00 en 15.30 uur 
geven wij kosteloos informatie, advies en praktische hulp bij 

De medewerkers van het Loket kennen de weg als het gaat om 
het aanvragen voor voorzieningen, bijvoorbeeld als u chronisch 
ziek bent of als zelfstandig wonen steeds moeilijker voor u 

gebruiken bij het aanvragen van kwijtschelding, bijzondere bij-
stand e.d. kunt u een beroep op ons doen.
Vanaf juni is die hulp dicht bij huis te vinden; namelijk in de 

binnen lopen voor informatie & advies over allerlei regelingen 

en mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Het Loket zal 
zo mogelijk uw vraag direct beantwoorden. Wanneer nodig, 
wordt u geholpen bij het doen van aanvragen of maken we een 
afspraak voor u om de noodzakelijke hulp en ondersteuning in 
gang te zetten. De informatie, het advies en ondersteuning van 
Loket Haarlem is professioneel, onafhankelijk en gratis! En uiter-
aard wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.
 
Wijkspreekuur Rozenprieel: vanaf 15 juni 
elke woensdag van 13.00-15.30 uur. In de zomervakantie 
is het wijkspreekuur een aantal weken gesloten.

Hoofdlocatie Loket Haarlem: 
Rivièraplein 4, Haarlem (winkelcentrum Schalkwijk).
Inloopspreekuur: ma t/m vr: 9.00-12.00 uur, 
di-do: 13.00-15.30 uur. Tel: 023-543 09 90.

info@lokethaarlem.nl. 
www.lokethaarlem.nl

De Roos vertelt!
Het is 19 maart, een zonnige zaterdagochtend, en om klokslag elf 
uur stroomt de Tulp vol met ouderen. Reden van samenkomst: 
de presentatie van het boekje ‘De Roos vertelt!’. Tien ouderen in 
het Rozenprieel hebben elkaar in tien bijeenkomsten en een paar 
wandelingen een heleboel verhalen verteld. Verhalen over hun 
jeugd, hun familie, hun woningen, hun werk, hun kinderen. Een 
deel van die verhalen is nu opgetekend in De Roos vertelt!. 
Aad Spee, de regisseur die de vertelgroep heeft begeleid, is op 
19 maart de ceremoniemeester. We krijgen eerst een diaserie te 
zien, met foto’s van de vertelgroep en geluidsfragmenten van 
de gesprekken. Joost Mulder maakt met iedereen die wil een 
korte vertel-wandeling door de Roos. In de tussentijd praten de 
anderen bij en bekijken de tentoonstelling van oude voorwerpen, 
door de vertelgroep verzameld. Dan is Marjolein Loppies aan de 
beurt. Ze laat een heleboel foto’s zien van oude winkels en an-
dere bedrijfjes in de Roos, bijvoorbeeld van melkboer Dammers, 
van groenteboer Kollerie en bakkerij Kaspers. De winkels blijken 
een rijke bron van herinneringen. 

Piet Baukes heeft de eer om het eerste exemplaar van De Roos 
vertelt! aan te bieden aan de deelnemers van de vertelgroep. Hij 
heeft zich voor de gelegenheid in zijn trouwpak gestoken, uit 
1939. Het zit hem nog zoals toen mode was: ‘strak in het pak’. 
Thea en Ad, deelnemers aan de vertelgroep, vertellen nog een 

verhaal; Thea over vissen, schaatsen en zwemmen in het Spaarne 
en Ad over het houten instrumentje dat hem op de lagere school 
moest helpen breuken te snappen. Ed Leliveld speelt op zijn ac-

mensen zitten vol met herinneringen en blijven nog lang napra-
ten. Het is een bijzonder genoeglijke dag in de Tulp. 

Om met het motto van Aad Spee te spreken: waar je je in ver-
diept, daar ga je van houden. 

Ellen Verheul

De vertelgroep: (staand) men. de Graaf, Jelt van Dijk, Ad Nelissen, Rie Offen-

berg, Hans Bakker, (zittend) Dries, mevr. Spijkerman, Thea Duineveld. 

Niet op de foto: Willem van Putten en Jan.

Loket Haarlem is een samenwerkingsverband van Kontext, Gemeente Haarlem, Dock, Tandem, MEE nwh, Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland, 

Haarlem Effect, Zorgbalans, de Vrijwillige Hulpdiensten, Sint Jacob, Zorggroep Reinalda en de Bibliotheek Haarlem en omstreken.

De derde Rozenprieel ondernemersborrel was weer een groot succes. Deze vond op 6 mei 2011 plaats in de Greinerschool, 
het prachtig gebouw aan de Voorhelmstraat dat na de renovatie weer veel ondernemers huisvest.

Netwerken
De achtergrond van de ondernemers was zeer 

-
peut, van voedingsexpert tot ontwerper. De 
ondernemers kregen een rondleiding door het 
gebouw, men kon het eigen bedrijf letterlijk op 
de kaart zetten en er was een goochelaar die de 
ondernemers op verrassende manier met elkaar 
in contact bracht. Tijdens de borrel konden onde-
nemers hun bedrijf ook op het smoelenboek van 
de website voor ondernemers zetten. 
Dit kan nog steeds, meer info hierover zie: 
www.ondernemendrozenprieel.nl

Ondernemers belangrijk voor de wijk
Het idee van een jaarlijkse ondernemersborrel is 
ontstaan tijdens een bijeenkomst in 2009. De aan-
wezige ondernemers waren benieuwd naar de 
andere ruim 200 ondernemers in de wijk. 
De ondernemersborrel werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente en Ymere. 
Wethouder Jan Nieuwenburg was namens de Gemeente aanwezig op de ondernemersborrel. 

Open dag Stichting De Palmboom

Stichting De Palmboom (Palmstraat 1) heeft op 29 mei jl een buurtevenement georganiseerd met als doel de buurt bij elkaar te 
brengen en de saamhorigheid te verbeteren. De heerlijke gerechten die er te koop waren hebben daar zeker aan bijgedragen. 
Deze bijeenkomst was een succes en zal zeker een vervolg zal hebben. 
We hopen er de volgende keer nog meer buurtbewoners bij te betrekken en 
een speelplaatsje (met trampoline e.d.) voor de kinderen op te zetten. 
Kortom, het volgende buurtevenement zal nog groter, gezelliger, en leuker 
worden. 

 

foto’s Anke Brinkman

foto: Anke Brinkman
tekst Nynke Jelles
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Tekenaar Jan Rothuizen wandelde in het Rozenprieel
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Door Ellen Verheul

Al sinds 2000 ligt de voormalige werkplek van beeldhouwer 
Wim Jonker ten prooi aan onkruid en wordt er gepraat over 
een nieuwe bestemming. De gemeente wilde huizen bouwen, 
het buurtcentrum wilde moestuintjes creëren. In 2007 ging 
de gemeente overstag na een kraakactie van buurtbewoners 
en Ymere bood aan een plan te maken als onderdeel van het 
wijkcontract. Het plan is met inspraak van buurtbewoners 
ontworpen, bureaucratische hobbels zijn grotendeels genomen 

behelst het plan eigenlijk? Het idee is er een openbaar parkje van 
te maken, met paden, bomen, bankjes en het beeld van Jonker. 
De helft van het huidige parkeerterrein aan de Kamperstraat 
wordt bij de tuin getrokken. Er komen ingangen in de Lange 
Poellaan, de Barendsestraat en de Kamperstraat. Maar niet alle 
Rozenpriëlers zijn het eens. Wat zijn de meningen?

Buurman Frits Prins:
“Ik heb drie keer met de wethouder (Rob van Doorn) 
gesproken. Ik wil mijn schuurtje bij de ingang in de Ba-
rendsestraat vrijwillig weghalen, maar alleen als alle par-
keerplaatsen blijven. Die hebben we gewoon nodig hier. Die 
ingang moet ook afgesloten blijven. Anders moeten straks 
de kinderen weer tussen de spuiten spelen. Over die tuin 
ga ik niet moeilijk doen. Ik wil ook wel een oogje in het zeil 
houden. Maar ik vind het weggegooid geld. Een half jaar 
blijft zoiets leuk en daarna begint het oerwoud. Mensen 
laten hun troep achter en denk je dat de mensen van het 
Spaarne met een kruiwagen en schoffel hier de boel komen 
onderhouden? Mijn idee voor de tuin? Een stukje achter-
tuin voor de mensen die hier wonen, verder garageboxen 
en het beeld van Wim Jonker in het midden. Er is namelijk 
een groot tekort aan opslagruimte hier. Maar daar wilde de 
wethouder niet over praten. Hij gaf me een laatste voorstel 
waar ik binnen een week op moest reageren. Het zou twee 
jaar op proef komen. Als het niet goed gaat, zouden de par-
keerplaatsen terugkomen. Maar hij wil dat alleen mondeling 
toezeggen. Nou, voor mijn schuur kreeg ik 22 jaar geleden 
ook mondeling  toestemming en je ziet hoeveel dat waard 
is. Ik heb niet meer gereageerd. Als die parkeerplaatsen niet 
blijven kan ik het de gemeente knap lastig maken.”

Buurman Joop de Jong:
“Ik vind het helemaal niks. Ze willen al die mooie bomen 
hier weghalen. Ze zeggen wel dat ze ziek zijn maar daar ge-
loof ik niks van. Wim Jonker vond het goed dat ik hier een 
schutting neerzette. Dat heeft me veel geld gekost. Kom maar 
eens binnen in mijn tuin. Die coniferen waren 30 jaar geleden 
een meter hoog en moet je nu eens zien. Dat zou ik dan al-
lemaal moeten inleveren? Mooi niet! Dan hou ik geen tuin 
meer over. Ze willen groen in de wijk. Moet je nu eens zien. 
Puur natuur toch? En als straks iedereen naar binnen kan, 
zitten wij met de overlast. Ik heb niet gepraat over de tuin 
met Ymere. Dat heeft toch geen zin.” 

Ontwerper Miek Witsenburg:

“De Tuin van Jonker is en blijft een verborgen groene schat in 
de buurt. Een oase van rust in de Roos. We houden het parkje 
zo groen mogelijk: ook langs de muren en schuttingen komt 
bloeiend groen. De monumentale wilg blijft staan. Er komen 
talloze paadjes doorheen en met losse stoelen en bankjes 
kun je overal je zitplaatsje creëren. Zeer waarschijnlijk komt 
een kleine kas waar je droog kunt zitten als het regent. Het 
parkje is natuurlijk ook een ode aan Wim Jonker; zijn beeld 
krijgt een mooie plek. Omdat de hekken ’s avonds afgesloten 
worden, blijft het veilig. Mijn ervaring met andere stadspar-
ken is dat het leuk, schoon en rustig blijft als het direct door 
verschillende groepen wordt gebruikt. Dan raakt het niet 
gemonopoliseerd door bijvoorbeeld hangjongeren. Dus als 
de bewoners van de Roos en Philadelphia er komen enbij-

De Tuin van Jonker voorbeeld het GGRG en de kunst & cultuurgroep er activi-
teiten organiseren, of de school: wie ook maar wil. Maar die 
structuur moet wel van de grond getild worden. Het buurt-
centrum zou daarbij kunnen helpen. 
Twee van de oorspronkelijke ontwerpen zijn samengevoegd 
om zoveel mogelijk aan de wensen en bezwaren van de 
buurt tegemoet te komen. Eigenlijk is het daardoor zelfs een 
leuker plan geworden. In het ontwerp dat we nu hebben, 
zijn er vijf parkeerplekken gebleven. Met een grotere par-
keerplaats wordt het parkje echt te klein, dat zou armoedig 
worden. In alle gevallen zijn er drie ingangen nodig om de 
verborgen groene schat te vinden. Ik zie ernaar uit de bewo-
ners het plan te kunnen presenteren, als het goed is nog voor 
de zomer.”

Buurvrouw Ine Dammers:

“De tuin? Moet je eens mee naar boven lopen, dan kun je 
zien wat een prachtige plek het is. Zo weelderig groen en dat 
midden in de stad. Dat is toch een schat? Prachtig zo’n plek 
waar de natuur zijn gang kan gaan. Zomer én winter is het 
mooi. Ik ben bang dat ze er een soort nieuwbouwperkje van 
gaan maken, met een paar bloemperkjes en banken. Al die 
hoge bomen tegen de vlakte. Wat een verarming! Met een 
beetje groen aan de muren en schuttingen krijg je nog niet 
echt het gevoel dat je in deze buurt ook natuur hebt. Ik kan 
me best voorstellen dat mensen hier zouden willen zitten. In 
het midden zou dan een open plek gemaakt kunnen worden 
met wat smalle paadjes, dan kun je de meeste bomen behou-
den. Goed beheer door de gemeente en goede afspraken met 
de politie, dat is zeker noodzakelijk, zodat we als omwo-
nenden kunnen bellen als er iets verkeerd gaat. De parkeer-
plaatsen zal ik niet missen. Ik heb geen auto en bezoek laat 
ik parkeren op het Mari Andriessenplein of in de Asterstraat; 
dat gaat altijd goed.”

Buurvrouw Merel van der Vliet 

“Ik zie het wel zitten. Alleen dacht ik dat in februari de 
schop al in de grond zou gaan. Toen ze me vroegen welke 
optie ik graag wilde heb ik gekozen voor die met veel gras, 
dan kunnen mijn kinderen lekker ravotten. Ik heb geen tuin 
en dan is het wel heel lekker om wat groen om de hoek te 
hebben. Er is toch al zo weinig groen in de buurt. We krijgen 
als het goed is een sleutel en een nummer dat we kunnen 
bellen als er iets aan de hand is. Dus ik ben niet zo bang dat 
het mis zal gaan, met junks of hangjongeren. Die parkeer-
plaatsen aan de Kamperstraat hebben we nooit gebruikt, dus 
die zullen we ook niet missen.”

Consulent Ymere Chantal Verburg
 
“Waarom Ymere investeert in de Tuin van Jonker? We vin-
den het belangrijk voor de leefbaarheid dat er mooie plek-
ken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het was 
trouwens niet ons eigen initiatief maar een verzoek uit de 
buurt: uit de enquête voor het wijkcontract kwam een dui-
delijk verzoek om van de huidige wildernis een plek te ma-
ken waar alle buurtbewoners van kunnen genieten. Ymere 
wil met het GGRG, Haarlem Effect, de Roos en anderen 
afspraken maken over het gebruik en beheer van de tuin. 
Het GGRG zou bijvoorbeeld schoonmaakdagen kunnen 
organiseren. Het ontwerp is onderhoudsvriendelijk, er hoeft 
niet veel aan gedaan te worden. Een expert heeft alle zeven-
tien bomen in de tuin onderzocht. Jammer genoeg bleek er 
maar één zo gezond te zijn dat die het op termijn zal vol-
houden. Veel bomen zijn ondeskundig gesnoeid. Er is ook 
onderzocht of de grond vervuild is. Dat blijkt gelukkig mee 
te vallen. Er kunnen weliswaar geen groentes verbouwd 
worden, maar als parkje kan het prima gebruikt worden. 
Het ’s ochtends openen en ‘s avonds sluiten van de poorten 
kan door omwonenden gedaan worden, zoals bijvoorbeeld 
bij Egelantiertuin. Overigens is er nog een vergunning nodig 

inspraakronde bij.” 

GGRG Annette Kroes
"We willen dat de tuin van Jonker een kleine groene oase 
blijft: de enige in deze versteende buurt. Het GGRG wil 
een stimulerende rol spelen. We kunnen meehelpen bij het 
maken van een klein programmaatje van activiteiten en ook 
bewoners ondersteunen bij het onderhoud. Met zo’n per-
spectief kan er vaak meer dan je denkt in deze wijk. Als je 
sámen met bewoners plannen maakt, bijvoorbeeld over de 
beplanting in de tuin, en mensen krijgen er plezier in, dan 
zijn mensen ook eerder bereid om er tijd in de steken. Daar 
kun je de beplanting op aanpassen en dan is er waarschijn-
lijk meer mogelijk dan onderhoudsvrij confectiegroen. Kijk 
maar naar de plantenbakken die door buurtbewoners wor-
den onderhouden. Dat gaat heel goed en het logenstraft het 
idee dat alles in de Roos toch vernield wordt." 

Tijdens het ‘Overal in de Roos festival 2007 was de tuin gekraakt door bewoners.
Gemeente en Ymere plantten toen een symbolische roos en gaven zo de tuin 
terug aan de Rozenprieel.

Met dank aan Marina Bink
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Sprekende muren
Vorig jaar winter hingen er metershoge posters op verschillende 
muren in de Roos. Het waren foto’s van de vallende Merens-
toren, een disco in de Drie Punten, oude verkrotte huizen, een 
zwembad op het Merensplein, de bom in de drogisterij en de 
koningin op het Palmplein. Met een QR-code op de poster kon je 
op je mobiel een website oproepen, met informatie en verhalen 
over die foto. Op www.groetenuitderoos.nl staan alle foto’s en 
verhalen nog. Nu is het tijd voor een vervolg. Een groep actieve 
buurtbewoners wordt hierbij ondersteund door Haarlem Effect. 
De buurt spreekt terug.

De buurt in kaart

Er zijn heel wat bijzondere plekken en huizen in het Rozenprieel. 
Ze zijn bijzonder omdat er een verhaal aan verbonden is. Het 
huis waar je vroeger hebt gewoond, de plek waar je speelde als 
kind,  een verdwenen winkel waar je boodschappen deed. Een 
plek of een huis kan ook bijzonder zijn omdat die iets vertelt 
over de geschiedenis van de wijk en over hoe de wijk zich heeft 
ontwikkelt tot wat hij nu is. We maken een ‘waardekaart’ van de 
buurt, waarop alle plekken en huizen met een bijzonder verhaal 
staan aangegeven. 

De buurt in verhalen

Een roemruchte buurt als de Roos herbergt veel verhalen. Een 
deel van de verhalen is gelukkig al vastgelegd in verschillende 
boekjes. Maar er zijn nog zoveel meer verhalen die de buurt 
kleur geven. Grappige, gewone, ontroerende en (bijna) vergeten 
verhalen willen we horen van al die verschillende Rozenpriëlers.  
Over de wielerrondes, paarden achter het huis en straatfeesten. 
Over saamhorigheid, het gewone leven en de streken. We begin-
nen onze interviews met ouderen. Voor iedereen die het Rozen-
prieel en de Rozenpriëlers beter wil leren kennen. 

De buurt in met kinderen

Je hoort vaak dat de Roos vroeger voor kinderen een geweldige 
buurt was om te spelen - in de  oude schuurtjes, afbraakpanden, 
in de poortjes achter de huizen. Hoe is dat nu? Kinderen heb-
ben een heel eigen kijk op hun buurt en kunnen daar van alles 
over vertellen. Waar ze het liefst spelen en waar juist niet. Wat de 
beste plekken zijn om avonturen te beleven of wat juist stomme 
plekken zijn en waarom.  Leerlingen van de Hannie Schaftschool 
gaan samen met een kunstenaar de Roos op hun manier in kaart 
brengen.  

De buurt in beeld

Het is een langgekoesterde wens/idee om bewoners van het 
Rozenprieel beelden te laten maken van hun omgeving: foto’s 
van interessante plekken in de buurt. Die gaan we dan tentoon-
stellen. We beginnen met kinderen en jongeren, via de Tulp. Een 
echte fotograaf geeft instructie.  Later gaan we aan de slag met 
ouderen die willen fotograferen. Ze krijgen ook instructie van 
de fotograaf en een opdracht: fotografeer iets dat symbool staat 
voor de het Rozenprieel. De keuze voor het onderwerp is aan de 
mensen zelf.  De mooiste foto’s worden tentoongesteld.  

En dan?

De kaart en de bijbehorende en verhalen en beelden zullen te 
zien zijn op de www.groetenuitderoos en vormen het vertrek-
punt voor een ontdekkingsreis in de geschiedenis van het Ro-
zenprieel. Ze leveren ook het materiaal voor een blijvend kunst-
werk, voor buurtwandelingen, voor projecten met kinderen en 
voor een speciale Rooskleurig.  

Houd www.groeteninderoos.nl in de gaten 
of volg @gittavdlinden op twitter.

 

 

Oplossing van de puzzel uit de vorige Rooskleurig (nr 27)

Waar een wil is, is een oplossing

Kleine irritaties tussen buren kunnen uitmonden in een groot 
meningsverschil. Het kan voorkomen dat de opgelopen emoties 
het moeilijk maken om nog met elkaar te praten. Het gevolg kan 
zijn dat de situatie steeds onprettiger wordt en er geen redelijk 
gesprek tussen buren meer plaatsvindt. In zo’n situatie kunt u 
een beroep doen op buurtbemiddeling.  Buurtbemiddeling is 
een onderdeel van MeerWaarde en ondersteunt bewoners van 
Haarlem bij het gezamenlijk zoeken naar oplossingen bij grote 
meningsverschillen tussen buren. Hiervoor worden buurtbemid-
delaars ingezet om op neutrale en professionele wijze te bemid-
delen en om de communicatie tussen de buren te begeleiden. De 
bemiddelaars zijn vrijwillige, getrainde medebewoners uit uw 
eigen gemeente. 

Enkele voorbeelden
Heeft u last van het geblaf van de hond van de buren?
Kunt u meegenieten van ieder radio/televisie programma dat 
favoriet is bij uw buren?
Gebruiken de buurkinderen uw slaapkamermuur als doel?
Vallen er wel erg veel bladeren van de bomen naast uw schutting 
in uw tuin?
Staat de vuilniszak van de buren regelmatig in de weg op de 

De uitgangspunten van buurtbemiddeling zijn:

Voorkomen van escalatie
Herstel of verbetering van communicatie
Ondersteuning bieden bij besluitvormingsprocessen
Verbetering van de leefbaarheid

Hoe werkt buurtbemiddeling

Buurtbemiddelaars werken met beide buren op een neutrale, 
onafhankelijke wijze. Zij kiezen geen partij, maar ondersteunen 
de mogelijkheden tot een gesprek tussen beide buren. Hiervoor 
zullen zij beide buren individueel benaderen voor een eerste ge-
sprek bij hen thuis. Ieder krijgt de ruimte om de eigen zienswijze, 
standpunten, beleving en mogelijkheden tot oplossingen te noe-
men. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. In dit gesprek kan ieder 
tevens aangeven of men bereid is om met de buren in overleg te 
gaan. Dit gezamenlijke bemiddelingsgesprek zal plaatsvinden op 
neutraal terrein. De buurtbemiddelaars zijn bij dit gesprek aan-
wezig en helpen u zoeken naar een eigen oplossing. 
Als u het eens bent met de oplossing kunnen er afspraken wor-
den gemaakt.

Een aantal weken na dit gesprek zullen de bemiddelaars contact 
opnemen om te horen hoe het u gaat. Buurtbemiddeling vraagt 
een eigen inzet en wil om tot verbetering van de situatie te ko-
men. Buurtbemiddeling heeft zich al vele jaren bewezen als een 
manier om dit te bereiken.

Goed om te weten

Buurtbemiddeling is gratis
Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig
Buurtbemiddeling werkt vertrouwelijk
Meedoen aan buurtbemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblij-
vend

Neem zelf het initiatief!

via telefoon 023-569 8883,
via e-mail buurtbemiddeling@meerwaarde.nl, 
via website www.meerwaarde.nl, 
of via postadres Postbus 429, 2130 AK Hoofddorp.

Bemiddeling bij burenoverlast

Naomi

Danny
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‘Soep op zondag’ zoekt vrijwilligers
Sinds maart 2011 is er een actieve vrijwilligster uit het Rozenprieel gestart met het koken van een pan soep voor 
mensen die in het Rozenprieel wonen. Vanaf dat moment is het elke zondag ontzettend gezellig in De Tulp omdat er 
met z’n allen aan een grote tafel gegeten wordt, vaak zitten we met 15/16 man aan tafel. Er komen dan ook mensen 
vanuit de gehele buurt mee-eten. Ten eerste is het heel erg goedkoop, voor een euro krijgt u een goeie kop verse soep. 
De groente is vers, u krijgt er een stukje stokbrood met kruidenboter bij. En ten tweede is het natuurlijk ook ontzettend 
gezellig. En de verhalen gaan over de tafel heen.
 
Gezien het feit dat Renske tot nu toe de enigste vrijwilligster is en meestal de soep kookt zijn we op zoek naar 1 of 2 
mensen die haar hierin kunnen ondersteunen. Zo nu en dan een pan soep koken maar ook de tafel dekken en afruimen. 
Het is elke zondag (behalve feestdagen) van 16.30 uur tot 18.30 uur. Dus heeft u zin om Renske te ondersteunen en te 
helpen met deze leuke activiteit dan kunt u bellen met: Marina Bink, Buurtcentrum De Tulp, tel 023-5422862.

Speelgroep van start in buurtcentrum De Tulp
Vanaf donderdag 8 september 2011 van 10.00 – 11.30 uur.
Tijdens deze ochtenden kunnen kinderen tot 2,5 jaar in de Speelgroep ontspannen spelen met hun ouders, opa’s of 

en limonade worden verzorgd. De speelgroep wordt begeleid door twee leidsters en er is allerlei leuk speelgoed. Er is 
regelmatig een wijkverpleegkundige aanwezig waar u van alles aan kunt vragen. U kunt gewoon binnen komen lopen. 
In de schoolvakanties is de speelgroep gesloten.

Prijs:  2.00 per keer (10-strippenkaart à  15.00).

Vrijdagmiddag: kind met ouder middag
Op vrijdag 17 september zal er gestart worden met een nieuwe 
invulling van de vrijdagmiddag. Kinderen vanaf 3 jaar zijn dan 
welkom in De Tulp van 12.00-15.00 uur samen met een ouder. Zo 
kunnen moeder en kind gezellig samen een knutselwerkje maken. 
Maar ook kunnen de kinderen met elkaar spelen of onder toezicht 
op het plein voor het buurthuis. Maar natuurlijk zijn alle andere 
kinderen die normaal gesproken ook op vrijdagmiddag komen van 
harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met Ciska Gerrits of 
Marina Bink op telefoonnummer 023-5422862.

 

Wijkgesprekken met 
buurtbewoners vanaf 65 jaar
In maart en april 2011 zijn er in het Rozenprieel wijkgesprekken 
gevoerd met buurtbewoners vanaf 65 jaar en ouder. Ook hebben er rondetafelgesprekken plaatsgevonden in 
Buurtcentrum de Tulp. Deze gesprekken waren bedoeld om te praten met buurtbewoners over wat zij vonden van 

is dat de meeste buurtbewoners het prettig vinden in het Rozenprieel te wonen, maar liefst 89% is tevreden! Naast 
de tevredenheid werden verbeterpunten genoemd als meer groen in de buurt, betere toegankelijkheid van stoepen 
en schone straten. Daarnaast werd een gezellig terras of extra bankjes in de wijk genoemd om de wijk gezelliger te 
maken en op het gebied van activiteiten een goed overzicht over wat je allemaal kunt doen in het Rozenprieel. 

is de nieuwsbrief voor iedereen beschikbaar. In de nieuwsbrief wordt er dieper ingegaan op de resultaten van de 
wijkgesprekken en wat de vervolgstappen kunnen zijn. Daarbij willen we u graag uitnodigen om samen met u de 
verbeterpunten 
in plannen om te 
zetten. 
De nieuwsbrief 
wordt verstuurd aan 
alle buurtbewoners 
vanaf 65 jaar, en 
is begin juli  te 
verkrijgen in 
Buurtcentrum de 
Tulp. 

Nieuws uit de Tulp

Buurtcentrum de Tulp 
spaart nog steeds

Douwe Egberts punten
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 Zomerprogramma De Tulp
Eerste week: Sonrise

Zoals elk jaar zal het spits deze zomer weer afgebeten worden door het team van Sonrise. 

We hopen dat er weer veel kinderen meedoen dit jaar en dat er veel gelachen zal worden.

Tweede week: Tussen kunst en kids

In deze week gaan jullie een zelfportret maken op een heel groot doek. Maar er zullen nog veel meer kunstachtige 
dingen gemaakt en geknutseld worden deze week dus trek je oudste kleren maar aan, neem een kwast ter hand en kom 
naar het buurthuis om lekker mee te creëren. Ook gaan we deze week een dagje naar speeltuin De Veilige Haven in 
IJmuiden. 

Derde week: Op de boerderij

Er zal in deze week van alles geknutseld worden wat met de boerderij te maken heeft. Zo zul je eigen boerderij in elkaar 
knutselen. Ook gaan we een dagje met z’n allen naar boerderij Zorgvliet in Spaarnwoude. Dan kun je ter plekke zien 
wat er allemaal gebeurt op een boerderij en hoe de beesten daar leven.

Vierde week: Van alles en nog wat week

In deze week zullen we lekker gaan doen waar we zin in hebben en ook deze week gaan we nog een dagje naar 
speeltuin de Veilige Haven. Ook zullen we lekker buiten gaan sporten en natuurlijk zal er volop geknutseld worden. 
Kortom; we gaan er weer een gezellige zomer van maken met elkaar.

In het hart van uw wijk staat de leukste 
school van Haarlem: De Hannie Schaft-
school! De school heeft dit afgelopen 
schooljaar een aantal grote veranderingen 
ondergaan.

Anita Snoek, directeur Hannie Schaft-
school: “De Hannie Schaftschool is het 
mooist bewaarde geheim van het Rozen-
prieel. Het gebouw heeft een metamor-
fose ondergaan en is in frisse kleuren 
opgetrokken. Onder één dak bieden wij 
basisonderwijs en kinderopvang voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar van 07.30 tot 
18.30 uur, geen logistieke avonturen meer 
voor ouders. Sinds januari is er een kin-
derdagverblijf van Op Stoom in de school 
geopend. Ons enthousiaste team biedt 
inspirerend en deskundig onderwijs waar 
kinderen van 0 tot 12 jaar hun creativiteit 
kunnen ontwikkelen. De school bruist!“

Kwaliteit
Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Er 
wordt gewerkt met groepsplannen voor 
de vakken rekenen, spelling, technisch 
lezen en begrijpend lezen. Dit houdt in 
dat kinderen zijn ingedeeld in een basis-, 
verrijkings- of verdiepingsgroep. Verdie-
ping van de lesstof voor snelle leerlingen 
en extra hulp (verrijking) voor degenen 
die behoefte aan herhaling van de lesstof 
hebben. We maken gebruik van het leer-
lingvolgsysteem dat de ontwikkeling van 
de leerlingen goed in de gaten houdt en 
waarmee we ons onderwijs evalueren en 
de doelen bijstellen. 

Uitdagend onderwijs 

belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen 
en hun talenten te ontdekken. We stimu-
leren dit door bijzondere activiteiten op te 
nemen in het lesprogramma.

We zijn dit jaar gestart met een speciaal 
lesprogramma in samenwerking met 
Kinderopvang Op Stoom. Dit project heet 
LISA. LISA staat voor: Leren, Inspireren, 
Stimuleren en Activeren. 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De vakspecialisten van Op Stoom staan 
samen met de leerkracht voor de klas.
Tijdens LISA volgen de kinderen van 
groep 1 t/m 8 een middag per week een 
‘missie’ van de vakspecialisten van Op 
Stoom. Robotica met ICT-er Hajo, zeef-
drukken met kunstenares Frederiek, rap-
pen met een muziekstudio met muzikant 

-
grafe Merel bijvoorbeeld. Van het begin 
tot het eind, van het maken van het draai-

de kinderen kunnen ook kiezen voor 
andere workshops, bijv. koken, dansen, 
beeldtekenen en zelfs beeldhouwen! 
De kinderen houden gedurende hun 
schoolcarrière een portfolio bij, waarin 
ze hun ervaringen, talenten en ontwik-

kelpunten m.b.t. de missies bijhouden. 
Onder begeleiding van de vakspecialisten 
ontwikkelen de kinderen hun talenten 
en in de bovenbouw kiezen de leerlingen 
één van die activiteiten als specialisme. In 
groep 8 presenteren ze een ‘meesterstuk” 
aan de hele school en hun ouders. Dit kan 
een dansende robot zijn, maar ook een 
lekkere zelfgemaakte taart! 

Op de Hannie Schaftschool vinden we het 
belangrijk dat kinderen zich veilig en ver-
trouwd voelen en graag naar school gaan. 
Alle teamleden, de TSO medewerker van 
Op Stoom en de leidster van de peuter-
speelzaal volgen de driejarige training 
“Goed gedrag kun je leren”. Deze me-
thode bekrachtigt gewenst gedrag en pakt 
ongewenst gedrag in de school aan. We 
creëren een veilig klimaat op school, waar 
kinderen met plezier naar toe gaan. Bent 
u nieuwsgierig geworden? Wij laten de 

-
fonisch een afspraak voor een rondleiding 
maken met de directeur, Anita Snoek (023 
5312119, www.hannieschafthaarlem.nl).

De Hannie Schaftschool bruist!



Nostalgie in
de Roos

 

door Frans van Heiningen

Het gebeurt maar zelden dat we een kijkje kunnen nemen in 
de leefomstandigheden in de roos van voor de renovatie eind 
jaren 60.

De bekende Haarlemse kunstschilder Kees Okx woonde en 
werkte met zijn gezin in een pand aan de Kamperstraat dat bij 
de renovatie is verdwenen.
Kees bezit nog een oude doos met foto’s uit die tijd waarvan 
we er een aantal willen laten zien.

Kees (inmiddels 72!) woont nu deels in Haarlem en deels in 
Frankrijk. Hij schildert en etst nog steeds en zijn werk is 
regelmatig te zien in een atelier in de Wijngaardtuin.

aan het werk op zolder met potkachel

 keuken met pomp

Marijke in de tuin van Jonker

buiten aan het werk met etsplaten

zicht op gang en voordeur

echtgenote Marijke in de kassen van Jonker.

Kees in de winter met werk onder zijn arm
 met achter hem de kassen in de tuin van Jonker


