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van Gemeente Haarlem een toelich-
ting gegeven. Daarna kan bepaald 
worden welke rol de wijkraad nog kan 
spelen om een en ander te versnellen.

SLUIPVERKEER DOOR DE WIJK
Op mooie weekenden staat de Rol-
landslaan vaak vol met autofiles.  
De Gemeente gaat de mogelijkheden 
na bij TomTom en Google Maps om 
routes zoveel mogelijk om onze wijk 
heen te laten lopen.

WILDPARKEREN IN DE WIJK
We zien steeds meer auto’s van bui-
ten de wijk die in onze wijk parkeren. 
Dit geeft enige overlast. Rond het 
Theemsplein start men binnenkort 
met parkeervignetten. En wanneer 
de woningen aan de Westergracht 
gereed zijn, dan verwachten we nog 
meer wildparkeerders in onze wijk.
De Wijkraad heeft contact met de 
Gemeente hierover. De Gemeente 
adviseert om met behulp van een en-
quête te polsen wat de voorkeur heeft 
van de wijkbewoners.

WATERGANG NAAST KOEPAD
Er is een project in voorbereiding 

om de watergang bij het koepad te 
verbreden. Als er meer bekend is, 
wordt de wijkraad geïnformeerd door 
de procesmanager.

HOUTMANPAD
Op het Houtmanpad staan, zoals 
bekend, bij nat weer veel plassen.  
Spaarnelanden zal, in opdracht van de 
gemeente, voor de zomer klein onder-
houd verrichten. Na de zomer volgt er 
groot onderhoud. We zijn benieuwd.

ROLLANDSLAAN/VLAAMSCHE 
WEG UPDATE
Er is nog geen concrete planning 
bekend wanneer de werkzaamheden 
gaan beginnen.

APP BUITEN BETER
Via de gratis te downloaden app ‘Bui-
ten beter’ (of via www.haarlem.nl/
melding-doen) kunnen wijkbewoners 
eenvoudig en snel problemen melden 
bij de gemeente, zoals niet-werkende 
lantaarns, loszittende tegels, rond-
slingerend afval e.d. Het is niet nodig 
dit bij de wijkraad of tijdens een 
wijkraadsvergadering te melden.

WIJKRAADSVERGADERINGEN
Door de lockdown vanwege het 
Covid19-virus moet de wijkraad nog 
steeds online vergaderen via Zoom. 
Wij stellen wijkbewoners in staat om 
daaraan desgewenst deel te laten ne-
men. De agenda en de verslagen van 
die vergaderingen zijn te vinden op 
de website www.ramplaankwartier.
info. Wij kunnen voorlopig nog niet 
in de Blinkert of het Speeltuinge-
bouw terecht. Het ligt uiteraard in de 
bedoeling om, zodra dit mogelijk is, 
weer openbaar bijeen te komen.

DOE MEE
De volgende vergadering van de 
wijkraad staat gepland voor 25 mei 
2021. Wie verbeterpunten heeft 
voor de wijk, kan contact opnemen 
met de voorzitter, via een email aan 
wijkraad@ramplaankwartier.nl. Op 
die manier is ook deelname aan de 
Zoom-sessie mogelijk, voor wie daar 
prijs op stelt. Op de website is naast 
meer algemene informatie over en 
voor het Ramplaankwartier ook te 
lezen wat er in de vorige vergaderin-
gen is besproken.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Bijzondere tijden
We zijn al meer dan een jaar onderhevig aan de 
Coronamaatregelen. Soms went het, soms wil je  
weer even gezellig onder de mensen zijn. 

Een samenvatting van de onderwerpen die de afgelopen periode 
in de wijkraad aan de orde kwamen

 A f en toe even een 
patatje bij Friethoes bij 
de Stinkende Emmer 
en maar rondjes wan-
delen in de omgeving.

De vaccinatieprogramma’s zijn op 
gang gekomen; hopelijk gaan (of zijn) 
de terrassen weer open. De verkie-
zingstijd is geweest en het leek wel 
of die intenser werd beleefd dan ooit. 
Ook in onze wijk, waar de Fablohal de 
gastvrouw was. Gelukkig is het weer 
lente en kunnen we buiten genieten 
van de zon en van onze ooievaars.
 
BUURTBUS 481 RIJDT WEER
Buslijn 481, die onze wijk aandoet 
(halte Rollandslaan bij de Deka-
markt), rijdt sinds eind maart weer. 
Ieder uur van maandag tot zaterdag 
tussen 7:00 en 18:00 uur. De bus stopt 
onder andere bij Station Overveen, 
Gemeentehuis Bloemendaal, De Rijp, 
Bloemendaal-dorp, Station Bloemen-
daal en eindigt op het Delftplein.

SPEELTUIN
Er zijn weer wat ontwikkelingen 
gaande. Op de wijkraadsvergadering 
in maart 2021 heeft een projectleider 
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De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van  
4 juli. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 7 juni op de adressen: 
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveldlaan 43 of via 
wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 25 mei, om 20:00 via Zoom.
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 O p het hoogtepunt van de 
Avondklok-periode, fietste 
ik, komend uit de stad, op 
de Vlaamseweg en besefte 
net op tijd dat ik nog een 

paar minuten had. Het regende, er stond 
een westenwind die geen genade kende. Voor 
en achter me reden nog mensen, ook gebogen 
over het stuur, en waarschijnlijk net als ik bezorgd of 
ze 21.00 uur zouden halen. Terwijl ik de Deka Tuin 
naderde, dacht ik ineens aan de wijkbewoners van wel-
eer die op deze plek in de oorlogsjaren misschien ook 
vochten tegen de klok en tegen een vijand die hen bij 
overtreding beslist geen bekeuring zou uitschrijven. 
Terwijl ik zo op mijn fietsje in gepeins zat verzonken, 
passeerde ik een boom waarachter ik stellig meende 
een gestalte te zien wegduiken. Van schrik botste ik er 
bijna tegenaan. Een Boa? Wat werd de smoes? Stom 
dat ik er niet een had ingestudeerd. Maar er bleek 
niemand te staan. Wat ik in een flits had gezien was 
hooguit een schaduw van het een of ander. Vooruit, 
een zinsbegoocheling. 

Om exact 21.01 uur reed ik mijn straatje in en 
waande me veilig. Het was opgehouden met regenen, 
de wind zat even aan de koffie. Wat me opviel was de 
stilte, die ik eerst niet geloofde, maar die per seconde 

Magische stilte
aan overtuiging won. Nergens huilende kin-

deren die nog niet wilden slapen, nergens 
geblaf van honden die moesten plassen, 
niemand maakte ruzie, nergens stond de 
tv te hard. Hoe lang ik voor mijn deur heb 

staan luisteren, weet ik niet, maar ik kreeg 
geen genoeg van die diepe, peilloze stilte die 

alles in een keer leek schoon te wassen of zo. 
Was het op mijn favoriete plek, aan het voeteinde 

van het plantsoen aan de Croesenstraat, ook zo vre-
dig? Ik besloot het erop te wagen en reed ernaartoe. 
Het bankje was kletsnat, maar dat kon me niet schelen 
en ik ging erop zitten. Voor mij zag ik eerst niets an-
ders dan een zwart gat. Maar mijn ogen wenden snel 
en in de verte dacht ik zelfs de contouren te zien van 
de Elswout-entree. Het werd helemaal een traktatie 
toen boven mij de wolken opentrokken en de sterren-
hemel zich ontvouwde. Hoe langer ik keek, hoe meer 
sterren ik zag. 

“Goedenavond”, klonk het ineens achter me, en die 
stem hoorde onmiskenbaar bij het baasje van Harvey. 
“Ja Franske”, grinnikte hij, toen ik hem vertelde van 
mijn magische belevenis van zojuist. Maar die had hij 
dus elke avond, tijdens het uitlaten. Gratis en voor 
niks in onze eigen achtertuin.

  Frans van Deijl

FRANS UIT DE WIJK

‘Voor mij zag ik eerst niets anders dan een zwart gat.’

"Ik heb net mijn toets gehad, het ging  
echt heel goed! Heel erg bedankt"  

Kijk	voor	meer	recensies	én	info	op	
	www.wiskunje.com

V E R A  F U N K E
e r v a r e n  a u t e u r

06-45778744
contact@verafunke.com
www.verafunke.com

•  huiswerkbegeleiding, bĳ les, scriptiebegeleiding 
•  lezingen   • familie- en bedrĳ fsgeschiedenissen 
•  ‘petite histoire’ van mensen en gebouwen

(Biografi e, In Memoriam)

Praktijk voor

Kinder- en
Jeugdtherapie
- Opvoedcoaching  
- Kindertherapie

www.studio-orij.nl Desiree Orij MSc 
desiree@studio-orij.nl  06-11193623 

Geen wachtlijst Kortdurende hulp

Beeldmerk Beeldmerk hart bloem(hart), toepassing > Bloemelement

Huisstijlelementen (grafisch)

Concreet geeft vorm | oktober 2017

#005CA8
RGB 0 92 168
CMYK 100 60 0 0

Kleurenpalet

#006FB8
RGB 0 111 184
CMYK 100 45 0 0

#0086CB
RGB 0 134 203
CMYK 90 30 0 0
PMS 2925
RAL 5105
3M 100-57

#3DA2DB
RGB 61 162 219
CMYK 70 20 0 0

#E20613
RGB 226 6 19
CMYK 0 100 100 0

#E53B11
RGB 229 59 17
CMYK 0 87 100 0
PMS 179
RAL 2002
3M 100-466

* Primaire kleuren blauw en rood.

#E95A0C
RGB 233 90 12
CMYK 0 75 100 0

#F29100
RGB 242 145 0
CMYK 0 50 100 0

* *

Woonzorgcentrum 

 De Blinkert
- Kleinschalig wonen in het Ramplaankwartier
- Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
- Activiteiten voor bewoners en wijkbewoners
-  Restaurant De Duinpan, ook wijkbewoners van 

harte welkom
-  Dagcentrum Ramplaanhart en ontmoetings- 

centrum Tuindershart
-   Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en 

ergotherapie
-  Onderdeel van Kennemerhart

 Meer weten?  
 Bel 023 5 214 214
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De Uilenboom

 De bosuil is ongeveer zo groot als een 
kraai en heeft een grote ronde kop 
en brede vleugels. De bosuil kan 
geruisloos vliegen. Maar waar zitten 
die uilen dan? De uilen verhuizen 

regelmatig. Bij Elswout, op een boom bij de Stin-
kende Emmer of op de Platanen van de Leendert 

‘Hoe-hoe-hoe-hoeeee’ – ‘Ke-wik’
‘s Avonds horen we af en toe weer de spook-
achtige roep van een (mannetjes-)bosuil die 
soms beantwoord wordt door een vrouwtje. 

Meeszstraat? De Orde van 
de Trafo ging op onderzoek 
uit en ontdekte…  
de Uilenboom. 

CEDRUS LIBANI
Op de hoek van de 
Van Raephorst-
straat en de Van der 
Duijnstraat staat een 
gigantische naaldboom. 
Dit is een van de grootste 
bomen van de wijk en in deze 
boom zit regelmatig een bosuil, 
zo vertellen ons de omwonen-
den. Twee jaar geleden heeft 
Catalpa Boomverzorging (uit onze 
wijk) groot onderhoud gepleegd aan de boom,  
die er zeer indrukwekkend uitziet. Enkele orde- 
leden hebben verstand van bomen en stelden 
vast dat het om een Liba-
nese Ceder (Cedrus libani) 
gaat. Deze Libanese Ceder 
is het nationale symbool 
van Libanon en staat 
daarom onder andere op 
veel Libanese postzegels. 
Mocht u ons niet geloven. 
Op de grond onder de 
boom liggen zaadschub-
ben van de Ceder. 

BOOMFOTOGRAAF
Een goede foto van de boom maken was lastig. 
Gelukkig woont er in Haarlem een echte boomfo-
tograaf, Bas Kamps, die de uitdaging aannam om 
een goede foto van de boom te maken. Het resul-
taat ziet u op de voorpagina van deze wijkkrant. 

Wij danken Bas voor zijn 
bijdrage. O ja, Bas vroeg 

ons zijn webpagina te 
vermelden. Dus bent 
u nieuwsgierig naar 
meer boomfoto’s, kijk 
dan op “baskamps 
fotografie.com”.

En nu niet allemaal 
’s avonds naar de 
Van der Duijnstraat 
rennen als u de uilen 
weer hoort roepen. 
De omwonenden zelf 
hebben de uilen nim-

mer gezien, alleen van 
heel dichtbij gehoord.

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO   FOTO BAS KAMPS

NIEUWS UIT DE WIJK

H A N N Y  D E  B R U I J N
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

HANNY DE BRUIJN UITVAARTVERZORGING  
ALTIJD WARM EN BETROKKEN

06-38662153
INFO@HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL
WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

Warm en BetrokkenWarm en Betrokken

IK VERZORG VOOR U DE GEHELE UITVAART
-  MIJN BELANGRIJKSTE TAAK IS U TE ONTZORGEN IN  

EEN KWETSBARE EN MOEILIJKE PERIODE IN UW LEVEN
-  IN UW LAATSTE LEVENSFASE KUNT U DE WENSEN 

VOOR UW UITVAART AL MET MIJ BESPREKEN.
-  U KUNT MIJ DAG EN NACHT BEREIKEN VOOR EEN 

MELDING VAN OVERLIJDEN VIA 06-38662153

Wat ik doe? Ik pas personalized holistic medicine toe. In mijn 
consults en behandelingen ga ik opzoek naar het 
onderliggende probleem van jouw (pijn)klacht. 

Zodra de disbalans in het lichaam is vastgesteld, kunnen we 
hier samen aan werken middels reiki, energetische consults, 
accupressuur voeding en supplementenadvies. 

Mijn aanpak is specifiek op jou gericht. Elk persoon is anders en 
heeft een andere behandeling nodig. 

De behandelingen helpen o.a. bij:                                                  
Vermoeidheid, Neerslachtigheid, Weinig energie, Allergie & 
Hooikoorts, Migraine & Hoofdpijn, Burn-out, Stress, 
Chronische pijnklachten, PMS & Menstruatieklachten.

Wil jij van je ongemakken af? Plan dan een vrijblijvende 
telefonische intake via info@speace.nl of bezoek 
www.speace.nl

Wanneer je een afspraak inplant voor
15 mei ontvang je 15% korting op je
1ste behandeling of het gehele traject. 

Love & Peace, 
Laurien 

Ik mag weer 
behandelingen geven!! 
Maak nu je afspraak via 
www.speace.nlWat ik doe? Ik pas personalized holistic medicine toe. In mijn 

consults en behandelingen ga ik opzoek naar het 
onderliggende probleem van jouw (pijn)klacht. 
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accupressuur voeding en supplementenadvies. 
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heeft een andere behandeling nodig. 

De behandelingen helpen o.a. bij:                                                  
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telefonische intake via info@speace.nl of bezoek 
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1ste behandeling of het gehele traject. 

Love & Peace, 
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Ik mag weer 
behandelingen geven!! 
Maak nu je afspraak via 
www.speace.nl
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Hartverwarmende  
buurthulp voor De Blinkert

Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Floor Stobbelaar (51), 
coördinator vrijwilligers bij De Blinkert. Samen met haar man Arno 
(49) en haar twee kinderen woont ze aan Gilles Schoolmeesterlaan.

”Het boeiende 
van mijn werk 
is om de juiste 
vrijwilliger te 
koppelen aan 
een bewoner 
of activiteit, 
zodat het voor 
iedereen leuk 
is.”

KWARTIERMAKERS

TEKST  
JOOP K.  

DE VRIES    
FOTO  

CHRIS  
UITERWIJK FLOORS RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK 8,5

 B ij de ontvangst in De Blinkert komt 
Floor aangelopen met een mondkap-
je op. Die gaat buiten in de vlinder-
tuin pas op verzoek af als de foto 
genomen gaat worden. Niet omdat 

het mondkapje buiten op moest blijven, maar 
omdat ze gewend is tijdens haar werk de hele dag 
een mondkapje te dragen. Want inmiddels zijn 
bewoners en medewerkers weliswaar grotendeels 
gevaccineerd, Floor en haar collega’s blijven 
voorzichtig, al was het maar omdat de bezoekers 
veelal nog niet geprikt zijn.

De Blinkert kreeg begin vorig jaar vrij snel te 
maken met een flink aantal coronabesmettingen. 
Floor: “Het was heftig. We gingen helemaal op 
slot en hebben direct een woonvleugel ingericht 

speciaal voor coronapatiënten. Daar werkte een 
vast team medewerkers en er kwam geen bezoek. 
Alleen wanneer iemand ging overlijden, kon 
familie er in een beschermend pak heen. Eén 
tegelijk, op afspraak. Zo triest. In het begin was 
alles onbekend, niemand wist waar het heen zou 
gaan. Er was angst voor het onbekende. Maar de 
saamhorigheid onder het personeel was enorm 
en we kregen gelukkig wel snel de juiste spullen 
om veilig te kunnen werken.”

KNUFFELBEHOEFTE
Voor bewoners zonder corona is De Blinkert van 
het begin af constant op zoek naar contactmoge-
lijkheden binnen de regels. Floor: “We begonnen 
met bezoek aan het raam. Maar dan konden men-

te organiseren. Daar zijn veel vrijwilligers voor 
nodig, want de betaalde medewerkers hebben er 
geen tijd voor.” Floor coördineert zo’n vijfenzes-
tig vrijwilligers, waarvan er ongeveer vijftien uit 
de buurt komen. “Sinds corona melden zich meer 
jongere mensen aan. Ze werken thuis, gaan meer 
wandelen en denken: ik kan af en toe wel iemand 
uit De Blinkert meenemen. Zo laagdrempelig is 
het. Het kost een uurtje en voor onze bewoners 
is het zo belangrijk dat ze buitenkomen. We 
kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken, of 
je nou scholier, student, werkend of gepensio-
neerd bent: je bent van harte welkom om hier 
te helpen. Nu is het vooral wandelen en fietsen, 
als corona voorbij is kun je helpen bij een breed 
scala aan activiteiten zoals voorlezen, spelle-
tjes doen of het serveren van drankjes tijdens 
optredens of bingomiddagen. Maar ook als je het 
leuk vindt om iets lekkers te bakken of de tuin te 
onderhouden kunnen we je goed gebruiken. En je 
zit er niet voor de eeuwigheid aan vast, een paar 
maanden tussen twee banen of voor een nieuwe 
studie, is ook prima. Het boeiende van mijn werk 
is om de juiste vrijwilliger te koppelen aan een 
bewoner of activiteit, zodat het voor iedereen 
leuk is.”

BOSCH EN VAARTBUURT
Floor is getogen in de Bosch en Vaartbuurt (ook 
geen slechte buurt natuurlijk) en na allerlei rond-
zwervingen door Haarlem tweeëntwintig jaar 
geleden met haar man naar de Jan de Mijterlaan 
verhuisd. Toen de kinderen groter werden, ver-
kasten ze zes jaar geleden naar een ruimer huis 
aan de Gilles Schoolmeesterlaan. “Wonen tussen 
de stad en de duinen is geweldig. En ik vind het 
super om lopend naar mijn werk te kunnen. We 
hebben het erg naar onze zin in het Ramplaan-
kwartier.”

sen elkaar soms niet verstaan, of ze zagen elkaar 
amper door de weerspiegeling. Daarna hebben 
we plexiglas in een kantoortje gemaakt met 
gescheiden ingangen voor bezoek en bewoners. 
De vreugde was groot dat er weer bezoek naar 
binnen mocht en de bewoners hun kind weer in 
het echt zagen en niet door een raam. Nu mag er 
op afspraak beperkt bezoek komen, alleen op de 
kamer van de bewoners, niet in de woonkamers. 
Er wordt ook heel veel gebeld en gebeeldbeld. 
Sommige bewoners met dementie kunnen niet 
onthouden waarom ze hun zoon of dochter niet 
mogen knuffelen, ook al leggen we het voortdu-
rend uit. Verdrietig. De medewerkers hebben de 
knuffelrol een beetje overgenomen.”

VERLOSSENDE VACCINATIE
Rond kerst werd De Blinkert voor de tweede keer 
getroffen door corona, waardoor er druk op de 
bezetting ontstond. Gelukkig begon begin maart 
de vaccinatie van alle bewoners en medewerkers. 
Floor: “In huis kunnen we weer met iets grote-
re groepjes activiteiten ondernemen. Maar het 
bezoek is nog niet gevaccineerd, dus we blijven 
alert. We snakken naar mooi weer, dan kunnen 
bewoners met familie lekker buiten zitten, er 
staan al extra tafels en stoelen in de vlindertuin 
en de moestuin.”

Het Ramplaankwartier laat zich tijdens corona 
van zijn beste kant zien. “Het was en is hartver-
warmend”, vertelt Floor, “er is altijd al een sterke 
band met de buurt, maar toen corona begon 
kregen we direct talloze mailtjes en telefoontjes 
van buurtbewoners die hulp aanboden. Kinderen 
brachten tekeningen. Elke dag kregen we bloe-
men, taarten en cakes. Iemand kwam spontaan 
saxofoon spelen voor deur. De inzamelingsactie 
voor vuurwerkbrillen was natuurlijk ook gewel-
dig. En van Dekatuin en Oosteinde kregen we 
heel veel bloemen toen ze moesten sluiten. Al die 
steun geeft veel kracht.”

VRIJWILLIGERS WELKOM
De Blinkert telt zesenzeventig bewoners die in 
negen ‘woningen’ leven. Die woningen hebben 
allemaal een eigen woonkamer en keuken waar 
elke dag wordt gekookt. Floor: “Eten, en de geur 
van eten, is heel belangrijk voor onze bewo-
ners. Ze mogen meebeslissen over het menu en 
meehelpen met bijvoorbeeld aardappels schillen. 
Daarnaast houden we het levendig door van alles 

‘ Een wandelingetje met een bewoner hoeft je maar 
een uurtje te kosten en voor onze bewoners is het zo 
belangrijk dat ze buitenkomen’

Vrijwilliger worden?
Floor Stobbelaar, medewerker vrijwilligers van  
De Blinkert.
T: 023 5101600 (aanwezig op maandag, dinsdag  
en donderdag)
E: floor.stobbelaar@kennemerhart.nl
 
Of kijk op: www.kennemerhart.nl/vrijwilligers/ 
vacatures-vrijwilligers-de-blinkert/
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Op de Beatrixschool organiseert het team jaarlijks een cul-
tuurweek met wisselende thema’s. Dit jaar werken we aan 
het thema duurzaamheid. Doordat we te maken hebben met 
de coronamaatregelen werden we uitgedaagd verschillen-
de aanpassingen te doen en fl inke stappen te maken in het 
onlineonderwijs. 

De opening was dan ook anders dan anders. In plaats van op 
het plein, waren de kinderen nu vanuit de klas via het digi-
bord getuige van het doorknippen van de groene linten, die 
op het plein gespannen waren.  Deze opening werd gedaan 
door “de Groene Mug’ , die door zijn lange steltpoten genoeg 
hoogte had om de linten te bereiken. Het lesprogramma werd 
afgewisseld met buitenlessen, lessen online en de vertrouw-
de lessen in de klas. In al deze lessen stond duurzaamheid 
centraal. Leerlingen hebben zich verdiept in onderwerpen 

als onze duurzame planeet, windmolens, plastic soep en 
duurzame energie. En uiteraard zijn we met deze kennis ook 
praktisch aan de slag gegaan. Met kosteloos materiaal zijn 
kunstzinnige werkstukken gemaakt door de leerlingen. 

Natuurlijk waren er dit jaar ook weer gastdocenten die de 
leerlingen via het digibord lesgaven en met de leerlingen 
in gesprek gingen. Op het plein werd een echte ontdekbus 
geparkeerd waar kinderen proefjes konden doen, bijvoor-
beeld het opwekken van energie met beweging. Kortom het 
was weer een leerzame en uitdagende cultuurweek waarin 
de leerlingen met heel veel plezier 
met hart, hoofd en handen 
een stukje wijzer de wereld 
in stappen. 

Cultuurweek ‘Beabewust’

Op de Beatrixschool organiseert het team jaarlijks een cul-
tuurweek met wisselende thema’s. Dit jaar werken we aan 
het thema duurzaamheid. Doordat we te maken hebben met 
de coronamaatregelen werden we uitgedaagd verschillen-
de aanpassingen te doen en fl inke stappen te maken in het 
onlineonderwijs. 

De opening was dan ook anders dan anders. In plaats van op 
het plein, waren de kinderen nu vanuit de klas via het digi-
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afgewisseld met buitenlessen, lessen online en de vertrouw-
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praktisch aan de slag gegaan. Met kosteloos materiaal zijn 
kunstzinnige werkstukken gemaakt door de leerlingen. 
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was weer een leerzame en uitdagende cultuurweek waarin 
de leerlingen met heel veel plezier 
met hart, hoofd en handen 
een stukje wijzer de wereld 
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Cultuurweek ‘Beabewust’

Anneloes Aalders    
Dierenarts - Acupuncturist

mail@avacare.nl
www.avacare.nl

Mobiel 06 11 32 62 92

Acupunctuur voor dieren

Avacare_visitekaartje LV.indd   1 01-06-17   16:39
Avacare_visitekaartje LV.indd   2 01-06-17   16:39
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 Doordat we te maken hebben met de corona-
maatregelen werden we uitgedaagd ver-
schillende aanpassingen te doen en flinke 
stappen te maken in het onlineonderwijs. 
De opening was dan ook anders dan anders. 

In plaats van op het plein, waren de kinderen nu vanuit 
de klas via het digibord getuige van het doorknippen van 
de groene linten die op het plein gespannen waren. Deze 
opening werd gedaan door “de Groene Mug’ , die door 
zijn lange steltpoten genoeg hoogte had om de linten te 

Op de Beatrixschool organiseert het 
team jaarlijks een cultuurweek met 
wisselende thema’s. Dit jaar werken we 
aan het thema duurzaamheid. 

bereiken. Het lesprogramma werd afgewisseld met buiten-
lessen, lessen online en de vertrouwde lessen in de klas. 
In al deze lessen stond duurzaamheid centraal. Leerlingen 
hebben zich verdiept in onderwerpen als onze duurzame 
planeet, windmolens, plastic soep en duurzame energie. 
En uiteraard zijn we met deze kennis ook praktisch aan 
de slag gegaan. Met kosteloos materiaal zijn kunstzinni-
ge werkstukken gemaakt door de leerlingen. Natuurlijk 
waren er dit jaar ook weer gastdocenten die de leerlingen 
via het digibord lesgaven en met de leerlingen in gesprek 
gingen. Op het plein werd een echte ontdekbus gepar-
keerd waar kinderen proefjes konden doen, bijvoorbeeld 
het opwekken van energie met beweging. Kortom het was 
weer een leerzame en uitdagende cultuurweek waarin de 
leerlingen met heel veel plezier met hart, hoofd en han-
den een stukje wijzer de wereld in stappen.

Cultuurweek ‘Beabewust’

TEKST & COLLAGE  ANOUK WOUDMAN

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993 
06 23140320

Leven in gezondheid!

Bio-fotonen coherentie

Hormoonfactor

Voedingsadvies

Orthomoleculaire 

Praktijk:
Ramplaan 108
2015GZ Haarlem

 info@divalis.nl
  tel. 06-81164402

Bewuster leven

zet nu de stap naar een �tter, �jner en blijer leven

behandelingen vergoed door de meeste aanvullende verzekeraars

www.divalis.nl

ondersteuning

Divalis

www.divalis.nl
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Levens- en Loopbaancoaching
Begeleiding bij: Loopbaanontwikkeling /
Persoonlijke ontwikkeling / Studiekeuzes /
Werk- privébalans / Stress

www.openhartigcoaching.nl
info@openhartigcoaching.nl
0613825661
Dickmansstraat 24

Milou van der Wolk

Tienercoaching
Jongvolwassenencoaching 
Leerbegeleiding

Nieuwe collectie 
Pinewood bij DekaTuin! 
Dames- en herenkleding voor 
verschillende buitenactiviteiten

Zet de bloemetjes 
buiten!

Alles voor tuin, huis en dier
Vlaamseweg 1 Haarlem | www.deka-tuin.nl

DekaTuin is 7 dagen 
per week open
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  Sjaal om, muts op... gekke beer.

  Dat hoeft toch niet, 't is lenteweer!

  Ruik je al die zoete geuren?

  Bloesem bloeit in bonte kleuren.

              Buiten spelen zonder jas,

              Rollenbollen door het gras.

                            Bloemen plukken in de wei,

              van de lente word je blij!

             

              Uit het boek 'Lente met Muis'

MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK Door Pauline Baartmans

TEKST INGRID SCHENK   FOTO’S ANDREW SMITH

Finn is 13 jaar en heeft eerst rugby 
gespeeld. Hij is zelfs Nederlands 
kampioen geworden met zijn team. 
Verder heeft hij aan wedstrijdzwem-
men gedaan. Luca is 11 jaar en deed 
aan rugby, wedstrijdzwemmen, free-
running en hiphop.
1. Wat is wielrennen voor sport?
Bij wielrennen rijd je met meerdere 
renners een aantal kilometers en wie 
het eerst over de streep komt, heeft 
gewonnen. En je kunt een tijdrit 
rijden, dat is individueel en een ploe-
gentijdrit met 4 renners. Bij de indivi-
duele tijdrit rijdt Finn wel 35 km/uur 
over 14 km en Luca 31 km/uur over 
8-10 km. Luca en Finn doen ook aan 
veldrijden en mountainbiken. Veldrij-
den is een combinatie tussen wiel-
rennen en mountainbiken, dan fiets 
je ‘off road’ en bij mountainbiken ga 
je ‘cross country’. 
2. Waarom heb je voor wielrennen 
gekozen en wat vind jij het leukst 
aan wielrennen?

Jonge wijkbewoners over hun sport

Finn deed mee aan de Muggenronde, 
een bekende Haarlems meerdaagse 
ronde voor de jeugd in de zomerva-
kantie. Hij vond het zo leuk dat hij lid 
is geworden van een fietsclub. Luca 
deed ook mee aan de Muggenronde 
en deelde Finns enthousiasme. 
Finn: ik vind de spanning met een 
beetje gevaarlijke acties het leukst. 
Luca geniet het meest van de hoge 
snelheid die hij maakt.

7. Zijn er wedstrijden en waar  
zijn die? 
De regionale wedstrijden zijn overal 
in Noord-Holland tegen andere 
fietsclubs; die zijn op zondag. De 
nationale wedstrijden zijn in het hele 
land van Limburg tot Drenthe; die 
zijn op zaterdag. Luca rijdt dan 14 km 
bij wielrennen en mountainbiken en 
veldrijden ongeveer 45 minuten. Finn 
rijdt bij wielrennen 22 km en onge-
veer 45-55 minuten bij veldrijden en 
mountainbiken.
8. Welke dag/avond wordt er  
getraind en waar bestaat een  
training uit?
Finn traint op dinsdag, woensdag, 
donderdag en zaterdag en Luca op   
dinsdag, woensdag en zaterdag. De 
training duurt 1- 1,5 uur. De trai-
ning van veldrijden is in de winter, 
dan leer je o.a. door modder en diep 
zand te rijden, lopen met de fiets op 
je schouder, looptechniek, kracht en 
positiespel. Bij wielrennen leer je de 
techniek bijvoorbeeld van de start, 
rijden in de bochten en in peloton 
rijden. Bij mountainbiken leer je 
springen, drops en uithoudingsver-
mogen.
9. Hoe word je goed in wielrennen?
Luca: door goed te trainen en er zin 
in te hebben. Finn: door goed te trai-

Hoe en waar?
Hoeveel leden: ca. 60 jeugdleden
Wedstrijd of recreatief mogelijk:ja
Minimum leeftijd: 8 jaar
Kosten contributie: vanaf €60,-
Kosten materiaal: leenfiets mogelijk
Info: www.hsvdekampioen.nl
www.hrc-excelsior.nl
www.bataaf.com

Nederland is een fietsland. Iedereen leert al jong  
fietsen en internationaal staat menig Nederlandse 
wielrenner en wierenster aan de top. In onze wijk 
fietsen de broers Finn en Luca Smith niet alleen naar 
school op en neer, maar hebben de sport omarmd.

DE TIEN VRAGEN
In deze rubriek vertellen jongeren uit onze wijk over hun sport. Doe je aan boog-
schieten, dammen, boksen, schermen of welke sport dan ook: mail de redactie, 
dan nemen wij contact met je op: wijkkrantramplaankwartier@gmail.com

Wij Telen Groente
De voorbereidingen voor het nieuwe 
teeltseizoen van Wij Telen Groente 
zijn in volle gang. We hanteren een 
wisselteelt van minimaal 1 op 6, dat 
houdt in dat op zijn vroegst na 6 jaar 
een bepaalde groentesoort weer terug 
is op zijn oude plek. Dit doen we om 
de bodem niet uit te putten en het 
bodemleven gezond te houden. En 
daardoor hebben we minder last van 
ziekten en plagen. Wij Telen Groente 
is een biologisch bedrijf en beschikt 
over een SKAL keurmerk. Chemische 
bestrijdingsmiddelen of kunstmest 
zal je bij ons dan ook niet tegenko-
men. Dat is niet alleen goed voor het 
milieu, het levert ook nog eens de 
lekkerste groenten op! Wil je dat zelf 
wel eens ervaren? Word dan oogst-
deelnemer op het land. 
Info: www.wijtelengroente.nl 

3. Welke tak vind je het leukst? 
Veldrijden? Mountainbiken?  
Wielrennen?
Luca vindt ‘down hill’ in de bergen 
het leukst: dan ga je met een lift 
omhoog met de fiets en fiets je naar 
beneden over rotsen en stenen.
Finn vindt alle drie heel leuk, maar 
heeft voorkeur voor sprinten bij 
wielrennen.
4. Bij welke vereniging ben je lid?
HSV De Kampioen, een vereniging 
die in 1915 is opgericht.
5. Zit je in een team/ploeg, zo ja 
uit hoeveel mensen bestaat een 
team/ploeg?
Je wordt in de jeugd ingedeeld in 
categorieën van 1 t/m 7. Dat is per 
leeftijd (bij 8 jaar is dat categorie 1) 
maar ook in snelheid en kracht en 
ambitie. Dus dan kun je een categorie 
hoger of lager zitten dan je leeftijd. 
Meisjes zijn ook een categorie lager 
ingedeeld. Daarna word je nieuwe-
ling, daarna belofte en dan senior. 
Het aantal in je team is afhankelijk 
hoeveel er in jouw categorie zitten.
6. Is zo’n team met leeftijdgeno-
ten: meisjes en jongens met elkaar 
of is dit apart? 
Op de club trainen meisjes en jon-
gens met elkaar. Regionale wedstrij-
den zijn ook gemengd. Bij nationale 
wedstrijden zijn jongens en meisjes 
wel apart.

NIEUWS UIT DE WIJK

nen en te geloven in jezelf.
10. Is er een renner die je bewon-
dert?
Dat zijn er heel veel! Finn noemt 
uiteraard Mathieu van der Poel, Peter 
Sagan, Tadej Pogaĉar en Primoz 
Roglic. Luca noemt Thomas Pidcock, 
Wout van Aert, Dylan Groenewegen 
en ook Mathieu van der Poel.
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WIJK OOGGETUIGEN

De wijkdichter

Wolken bevolken het blauw 
De wolken varen voorbij
op weg naar hogere sferen
vereerd over hun bezoek kijk ik omhoog
ze langs zien varen, maakt me lichter, 
alsof ook ik daar kan gaan, waar zij heen gaan, 
kan loskomen van waar ik ben, 
gaan naar de blauwe, frisse lucht, 
niet verzwaard, geen gevaar, alleen de witte 
watten bevolken het blauw 
verschillende tinten wit
verschillende diepten gedicht
gratis reizen met wind mee
de weg terug over dagen, weken, maanden, jaren,
over land, andere invloeden de overhand
misschien wel halverwege gestrand
maar daar
zijn de wolken
nog lang niet aangeland.

Simone de Maat

 D e aap werd gehouden in deze laan 
in een huis op nr. 25, dat de familie 
van Henk van der Linden had 
verhuurd aan de gebrs. Van Kessel 
voor groente- en fruitopslag. Henk 

van der Linden wist me te vertellen dat deze 
aap Slingertje heette (vernoemd naar Ricky en 
Slingertje van poppentheater Merlijn van Rien 
Baartmans – zie foto). Als jochie van 7 of 8 jaar 
stond ik daar vaak met vriendjes voor een groot 
raam naar dat aapje te kijken, nadat we voor een 
dubbeltje (1958 daaromtrent) in de speeltuin aan 
de Croesenstraat hadden gespeeld. Op een dag 
kwam ik met mijn moeder uit de stad richting 
ons huis aan de Ramplaan en zagen we een grote 

groep mensen voor ons huis staan. Ons huis werd 
op dat moment intern verbouwd. Thuis aange-
komen bleek de toedracht algauw duidelijk. De 
aap, die ik zo vaak had mogen bewonderen, zat 
in onze woonkamer waar gelukkig wegens die 
verbouwing slechts een kastje met gereedschap 
stond en aan het plafond een lamp. De aap was 
ontsnapt en had kennelijk zijn toevlucht in ons 
huis via een open raam weten te vinden. Con-
sternatie alom en kennelijk was de halve Hendrik 
Roozenlaan gemobiliseerd om de aap te volgen!

AAP AAN DE STAART
Mijn moeder maakte de deur voor mij open en, 
misschien bezoedeld door alle commotie, volgde 
de hele groep van wel een stuk of 10 mensen 
onuitgenodigd ons naar binnen. Na een waar-
schuwing van iemand (waarschijnlijk de eige-
naar) dat de aap venijnig kon bijten, ontstond 
het probleem hoe de aap te vangen en terug te 
brengen. Ondertussen was de aap ook zenuwach-
tig geworden van al dat rumoer en, om zijn naam 
eer aan te doen, slingerde hij af en toe paniekerig 
aan die lamp en rende de hele lege kamer rond. Ik 
was zo dapper (maar waarschijnlijker was het een 
riskante dosis overmoed) om de aap met enige 
moeite aan zijn staart te grijpen en snel in een 
opengehouden jutezak te laten vallen. Zo werd 
ik even de held van de groep en ik had al mijn 
vingers nog! Volgens mij hebben we later nooit 
meer zoveel onbekende mensen tegelijkertijd in 
ons huis op bezoek gehad….

CADEAUTJE
Henk van der Linden vertelde dat de aap bij hen 
terecht was gekomen doordat een neef, die op  
de grote vaart zat, hem meegenomen had als  
cadeautje voor zijn moeder. De aap was op ter-
mijn niet te handhaven doordat hij onder meer 
Henks moeder beet. Wat er verder met Slingertje 
is gebeurd, kon Henk helaas niet vertellen.

Geen broodje-aap verhaal
In navolging van het artikel over 
de achterkant van de huizen aan 
de Hendrik Roozenlaan in de 
vorige wijkkrant wil ik gaarne 
een verhaal vertellen van een 
Capucijner aap.
TEKST JOHN TIJMSTRA

7 dagen per week geopend van 9:00 - 20:00!

 soepen 
Erwtensoep met worst 5,5
Vegetarische pompoensoep 4,5
 
Litertje erwtensoep 12 
Litertje pompoensoep 10

 oliebollen 
Oliebol 1
Rozijnenbol 1,1
Appelbeignet 2,5

 gebak 
Appelgebak 4
Citroen merengue 4,25
Cheesecake 4,25
Hazelnoot mokka 4,25
Muffin  3
Slagroom    0,8

10+1 Gratis!

 friet 
Portie verse friet 3
Verse friet 4 personen 10
Frietje stoofvlees 5
+ Knoflook-sriracha saus 5,5

sauzen 
Mayo / Ketchup / Curry 0,5
Satésaus 0,75
Oorlog 1
Speciaal 1

 snacks 
Kroket 2,25
Groentekroket 2,25
Frikandel 2
Kipcorn 2,25
Kaassouflé  2
Broodje 0,5
Portie kaastengels 8 stuks 5,5
Portie bitterballen 8 stuks 6,5

 

 menu’s 
Black Angus burger

met frites
Sappige burger op een brioche 

met sla, tomaat, ui, bacon & 
cheddar.

12,5

Vegetarische burger
met frites

Vegetarische burger op een 
brioche met sla, tomaat, ui & 

cheddar.

12,5

Saté van kippendijen
met frites

Gemarineerde kippendijen met 
satésaus, atjar & kroepoek

.

12,5

Prijslijst
winterbar & Friethoes frietkar

Telefonisch  

bestellen kan op:

06-11061581

contact@wapenvankennemerland.nl                    www.wapenvankennemerland.nl                  Ramplaan 125
7 dagen per week geopend van 9:00 - 20:00!

SOEPEN 
Soep van de dag  5,5
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 WAFELS
Wafel naturel 2,75
Wafel warme kersen 3,75
Wafel chocoladesaus 3,75

 

GEBAK

 
 

 
 

Wisselend gebak  4,25
 3

Slagroom    0,8

 friet 
Portie verse friet 3
Verse friet 4 personen 10
Frietje stoofvlees 5

 5,5

sauzen 
Mayo / Ketchup / Curry 0,5
Satésaus 0,75
Oorlog 1
Speciaal 1

 snacks 
Kroket 2,25
Groentekroket 2,25
Frikandel 2
Kipcorn 2,25

  2
Broodje 0,5
Portie kaastengels 8 stuks 5,5
Portie bitterballen 8 stuks 6,5

 

 menu’s 
Black Angus burger

met frites
Sappige burger op een brioche 

met sla, tomaat, ui, bacon & 
cheddar.

12,5

Vegetarische burger
met frites

Vegetarische burger op een 
brioche met sla, tomaat, ui & 

cheddar.

12,5

Saté van kippendijen
met frites

Gemarineerde kippendijen met 
satésaus, atjar & kroepoek

.

12,5

Prijslijst
winterbar & Friethoes frietkar

Telefonisch  

bestellen kan op:

06-11061581

contact@wapenvankennemerland.nl                    www.wapenvankennemerland.nl                  Ramplaan 125

Wafel slagroom 3,55
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A chter de schermen verandert er dus het een 
en ander, maar in het dagelijks gebruik blijft 
de speeltuin en een deel van het gebouw 
beschikbaar voor de wijk. Beter nog, bij het 
vernieuwen van de speeltuin wordt ook 

gekeken hoe we het gebouwtje beter kunnen benutten, 
van kinderfeestjes tot wekelijkse muziek- of yogalessen. 
Inmiddels hebben we een aantal nieuwe bestuursleden én 
nieuwe (tijdelijke)toezichthouder Karin, omdat Nour met 
zwangerschapsverlof is. In deze uitgave van de wijkkrant 
stellen alle bestuursleden zich voor en krijgt u een kijkje 
in de plannen voor de vernieuwing van de speeltuin. De 

WILLEM
Ik woon op de Leendert 
Meeszstraat met Nicolette en 
ben vader van Willem, Emma 
en Rosalie. Ik ben sinds 2018 
penningmeester bij het 
speeltuinbestuur en werk in 
de accountancy. Ik heb me 
de afgelopen jaren ingezet 
om de speeltuin grondig te 
vernieuwen. Dit heeft lang 
geduurd en ging moeizaam 
en ik ben daarom enthousiast  
dat we eindelijk concrete 
plannen hebben en samen 
met de nieuwe bestuursle-
den kunnen doorpakken!

JOS
Al bekend bij velen, voorzit-
ter en in het bestuur sinds 
2005. Sinds 2017 betrokken 
bij het plan om de speeltuin 
duurzaam te vernieuwen.  
Ik woon al ruim 20 jaar in de 
wijk, ben getrouwd en heb 
twee lieve meiden van 5 en 8 
jaar oud. Ik vind het belang-
rijk dat deze speeltuin een 
onvergetelijke plek blijft voor 
jong en oud in de wijk, waar 
iedereen welkom is, veilig 
kan spelen en elkaar kan 
ontmoeten.

SANDER
Inmiddels woon ik samen 
met mijn gezin (inclusief 
twee grootgebruikers van 
de speeltuin, Ties en Jasper) 
sinds 2013 in deze mooie 
wijk. Mede doordat we 
onlangs zijn verhuisd naar de 
Hendrik Roozenlaan leek het 
mij een mooi moment om 
actief deel te gaan nemen 
in het bestuur. Hoe mooi zou 
het zijn om zo snel moge-
lijk een prachtige nieuwe 
speeltuin te realiseren voor 
iedereen? Daar zet ik mij 
graag voor in.

FIEKE
Ik woon samen met mijn 
vriend Dolph en zoontje Sam 
sinds 2018 op het einde van 
de Croesenstraat. Een heerlij-
ke plek vlakbij de speeltuin. 
Met mijn recente deelname 
aan het speeltuinbestuur zet 
ik me in voor de realisatie 
én het onderhouden van een 
prachtige nieuwe speeltuin, 
waar alle kinderen uit de wijk 
zorgeloos kunnen spelen.

TIES
Ik woon in de Croesenstraat 
op loopafstand van de speel-
tuin. Met mijn twee dochters 
Jet en Kiki ben ik daar dus 
heel vaak te vinden. Hoe 
heerlijk is het om die kinde-
ren daar met elkaar te zien 
spelen. Binnen het bestuur 
mag ik me bezighouden met 
de dagelijkse gang van zaken. 
Dus vragen? Vragen! Tot snel 
in de speeltuin!

NOORTJE
Mijn vriend Michel en ik 
wonen samen in de Van der 
Duynstraat. Ik werk bij de Ne-
derlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind en vind 
het heel belangrijk dat ieder 
kind een fijne buitenspeel-
plek in de buurt heeft. In mijn 
vrije tijd beschilder ik houten 
(speelgoed)artikelen en ben 
ik vrijwilliger bij Stichting 
Contacthond.

KARIN
Sinds oktober 2017 werk ik voor Haarlem Effect. 
Ik faciliteer burennetwerken. Er zijn er zo’n 10 in 
Haarlem. Buren springen bij als iemand bv. geen 
boodschappen kan doen. Ook heb ik enkele 
maanden gewerkt op de afdeling Communicatie. 
Zelf was ik ook weleens in de speeltuin te vinden 
toen mijn dochters klein waren. En saillant detail 
is dat ik op 4-jarige leeftijd mijn eerste litteken opliep 
toen ik van de draaitol afviel. Sinds half januari ben ik enkele 
middagen per week te vinden in de speeltuin. De speeltuin 

In de wijkkrant van september 2020 was te lezen dat de gesprekken rond het 
gebruik van de speeltuin en het gebouw niet geheel soepel verliepen. Inmiddels 
krijgt het huurcontract steeds meer vorm en gaan we ervanuit dat over enkele 
weken alles is vastgelegd. 

Update vernieuwing speeltuin

is een kleine community van kinderen, ouders en 
grootouders. Het is leuk om te zien hoe sommige 
kinderen opgaan in hun spel of hun fantasiewe-
reld in de zandbak. Ik ben enthousiast over de 
vernieuwingsplannen. Als het geen coronatijd was 

kon ik ook koffie/thee serveren, ijsjes verkopen of 
een leuke schilderworkshop organiseren. Wel wil ik 

binnenkort met Sport Support een spelmiddag buiten 
plannen. Spreek me aan als je over ideeën wilt sparren of als 
je vrijwilliger wilt worden van de speeltuin.

GEZOCHT
Wil jij graag helpen bij het 
realiseren van een mooie 
nieuwe speeltuin? We zijn 
nog op zoek naar vrijwil- 
ligers die het leuk vinden 
te helpen bijvoorbeeld met 
tuinieren. Interesse? Mail 
ons of stuur een bericht  
via de facebookpagina.
speeltuinramplaankwartier 
@outlook.com

komende tijd houden we u via de wijkkrant en onze face-
bookpagina op de hoogte van de voortgang.

DE TEKENING VOOR DE NIEUWE SPEELTUIN 
Bij het vormgeven van de nieuwe speeltuin zijn de vol-
gende uitgangspunten gebruikt: De speeltuin moet een 
veilige plek zijn, waar jong en oud samen komen om tijd 
met elkaar door tebrengen. We hebben als doel gehad een 
overzichtelijk terrein te creëren, waarin ook een gedeelte 
voor de allerkleinsten aanwezig is. Waar goed zicht op de 
kinderen te houden is en volwassenen ook terecht kunnen 
voor sociaal contact en culturele bezigheden.

Op de hoogte blijven? 
Volg de facebookpagina!
@speeltuin.ramplaan-
kwartier

NIEUWS UIT DE WIJK

vlonderbank

vlonderbank

peuterhuisje

zitstam

zitstam

terras

verstopwandje

watertappunt

speel-
vlondertjes

zandwerkplaats

rolstoel-
opening

kruip-
tunnel

balanceer-
structuur

doorgang
sportveld

vlonderbank
tafeltennis-

tafel

picknicktafel
met schaakbord

picknicktafel

trio duikelrek

fietsen-
stalling berging

bosbengel

speelstructuur

waterspeelplaats

dwergenpad

speeltuingebouwtje

tegel wadi

zitstam

zitstam

nestschommel

duoschommel

kabelbaan
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WIJK HISTORIE

 B egin dertiger jaren van de vorige 
eeuw was daar de eerste lichting 
kunstenaars: schilder Ab Loots en 
zijn vrouw Cor Bossard, de naald-
kunstenares die tot haar 96e in een 

van de huisjes woonde, graficus Jan Veringa, 
vioolbouwer Cornet. Samen kraakten ze de vier 
onbewoonbaar verklaarde tuindershuisjes aan 
het Marcelisvaartpad, waar 15 jaar eerder Chris 
Lebeau gewoond had. Ze knapten de huisjes op, 
er kwamen kippen en geiten, en zo ontstond de 

WIJK HISTORIE

In de vorige 
wijkkrant 

beschreven we 
hoe een aantal 

kunstenaars aan 
de Marcelisvaart 

neerstreken. In 
dit nummer treft 
u meer aan over 
de kunstenaars 

zelf, beknopt 
over hun leven en 

voorbeelden van 
hun werk.  

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO    

Kunstenaars aan de 
Marcelisvaart - deel 2

kleine kunstenaarsenclave tussen de bollen- 
velden. De kinderen Veringa worden pas later 
geboren, na de oorlog. Jongste dochter Liesbeth 
is het nakomertje, als zij verschijnt breken de  
jaren zestig alweer aan. Wij spraken haar. Zij 
woont nog steeds in het idyllische “kunstenaars-
huisje”. Het stukje over Jan Veringa komt groten-
deels van haar.

Over de kunstenaars in de “zwarte bollen-
schuur” – Marcelisvaartpad 11 – schrijven we  
een volgende keer.

Jan Veringa – ets (in privébezit van wijkgenoot) Jan Veringa – Two Birds in the Moonlight

Met speciale 
gutsen wordt 
in een zachte 
houtsoort, 
bijvoorbeeld 
perenboomhout, 
een tekening 
uitgegutst. De 
kunstenaar 
besmeurt de 
afdruk met inkt 
en hij drukt 
rijstpapier op 
het hout, dat 
opgespannen 
wordt op karton. 
Jan Veringa 
werkte ook met 
linoleum, Hij 
schreef een 
boekje over 
linoleumsneden 
dat als leerboek 
werd gebruikt 
op grafische 
scholen.

JAN VERINGA (1907-1982)
Jan Veringa ging na de lagere school direct wer-
ken. Met gespaard geld bekostigde hij eind jaren 
twintig een opleiding aan de Haarlemse School 
voor Kunstnijverheid als grafisch vormgever. Hij 
bekwaamde zich in het maken van houtsnedes. 
Grafische vormgeving, waaronder houtsnedes, is 
een belangrijke kunstvorm in die jaren, het zijn 
de hoogtij dagen van de Art Deco. Hij kreeg hier 
les in van Samuel Jessurun de Mesquita en Huib 
Luns, grote namen in de grafische wereld, en ook 
de beroemde graficus Escher werd hier opge-
leid. Veringa maakt gestileerde bloemen, dieren, 
landschappen. Werk van hem uit die tijd is in 
bezit van het Rijksmuseum. Tijdens de Tweede 
wereldoorlog was Veringa als kunstenaar erg 
productief, aangezien zijn ander werk wegviel. 
Hij heeft veel tijd voor eigen werk. Landschappen 
van plekken in de buurt van zijn huis, Elswout, 
het sluisje en de bomen aldaar, Brouwerskolkje. 
Veringa kreeg veel opdrachten van particulieren 
in de oorlog, geschenken voor huwelijken en ju-
bilea, luxegoederen waren niet voorhanden maar 
een speciaal kunstwerk was een mooi alternatief. 
Kunst is tijdens maar ook na de oorlog een goed 
betaalmiddel. Zo was er een levendige ruilhandel. 
Een wijkgenoot bezit een prachtige ets, ooit het 
loon voor timmermanswerk aan het huis. 

 Materiaal was wel een probleem, hout werd 
overal vandaan gehaald, glas voor het inlijsten 
kwam van de tuinders in de buurt, oud glas werd 
uit de kassen gesloopt en voor lijstjes gebruikt.

Bewoners 
Marcelisvaart- 
pad 1960

CHRIS LEBEAU (1878-1945)
“Wat, Chris Lebeau heeft hier gewoond. Dat is DE 
kunstenaar van het begin van de 20e eeuw.
Heel veelzijdig: ontwierp linnen, schilderde op 
glas, plateel, ontwierp aardewerk, behangselpa-
pier, deed aan batikken, schilderen, tekenen en 
ontwierp zelfs postzegels. En die heeft hier ge-
woond? Wauw, daar kunnen we wel drie artikelen 
aan wijden.” Voor een van onze ordeleden kon het 

niet op. Chris Lebeau zou gewoond hebben in een 
van de kunstenaarshuisjes. Deze religieuze anar-
cho-communist was een inspirator voor onder  
andere Ab Loots (zie verder). Maar!? Het betrof 
een naamgenoot die bouwkundig opzichter was 
en die later technisch ambtenaar publieke werken 
voor de gemeente Bloemendaal werd. Hij kwam 
in 1953 nog in de adresboeken voor.  Jammer.

Na de oorlog wordt Veringa tekendocent aan de 
Ambachtschool/LTS aan de Verspronckweg. Toen 
zijn dochter Liesbeth opgroeide, was hij vooral 
docent. Eentje die geen orde kon houden, horen 
wij van een oud-leerling, maar die wel een goed 
docent was. Kuifje was zijn bijnaam.

De kinderen Veringa speelden met de kinderen 
Mulder en Andriessen, de bewoners van de Zwar-
te Bollenschuur.

Bron: Noord-Hollands archief -  
Bloemendaalse Courant november 1928
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PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE • LOGOPEDIE • MEDISCH/CARDIO FITNESS
B.P. P.D. • ARBEIDSFYSIOTHERAPIE • (ORTHOPEDISCHE) REVALIDATIE
(ORTHOMOLECULAIRE) DIËTISTE • ECHOGRAFIE • MANUELE THERAPIE
ACUPUNCTUUR • PEDICURE (LID PROVOET) • DRYNEEDLING • SHOCKWAVE 
PODOTHERAPIE • ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

Elco Zwart
Zuider Tuindorpslaan 2

   melraaH  RH5102
Tel. 023-5445546

06-46451839
   ln.tuowsleoisyf   ln.tuowsleoisyf@kjitkarp

WIJK HISTORIEWIJK HISTORIE

AB LOOTS (1905-1974)
Ab Loots was een Haarlemse schilder die schil-
deren leerde van zijn vader Frans Loots. Daarna 
vervolgde hij zijn opleiding in Parijs. Hij speci- 
aliseerde zich in het maken van schilderijen en 
pasteltekeningen. Daarnaast maakte hij hout-
sneden en ontwierp hij boekbanden. Zijn onder-
werpen waren vooral landschappen, stillevens, 
stadsimpressies en kinderportretten. Samen met 
twee andere schilders vormde hij een drieman-
schap op de overgang van het impressionisme 
naar het expressionisme, verwant enigszins aan 
de Bergense school in haar beste jaren, maar in 
geheel eigen Haarlemse potaarde (zo verwoordde 
H.L. Prenen dit in zijn necrologie over Ab Loots).
Hij heeft veel teken- en schilderlessen gegeven. 
Naast het schilderen was hij gek op het houden 
van duiven, wat ook al in enkele van zijn tekenin-
gen naar voren kwam. In de ogen van Liesbeth 
Veringa was Ab Loots toentertijd een oudere 
verstrooide man waar men grapjes over maakte. 
Loots had een aantal leerlingen - vooral in het 
weekend ontving hij groepjes amateurs en zon-
dagschilders - die dan rond het huis hun schilder-
sezel opzetten en aan hun opdrachten werkten.

Bron: Noord-
Hollands archief;  
Haarlems Dag-
blad 18 augustus 
1933
Rechts: Duiven, 
aquarel in privé 
bezit

De draaimolen 
(1932)

Gezicht op 
watermolen

De Orde van de Trafo is een semi-geheim genootschap dat onder-
zoek doet naar en behoud nastreeft van historische elementen in 
onze wijk. De orde doet zijn best om de informatie zorgvuldig te 
checken, edoch het kan zijn dat vermelde informatie niet altijd juist 
is. Enkele namen van de Orde zijn bij de redactie bekend.

Kinderportret: bron Noord-Hollands archief. 
Haarlems Dagblad 9 november 1938

Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem – Hoofddorp - Beverwijk – Velsen

Yoga en
 Tai-Chi school 

Kennemerland
al meer dan 25 jaar een begrip in de 

regio Kennemerland.
Locatie: Beatrixschool, Blinkertpad 3, Haarlem

Voor meer informatie over de lessen, 
proefles, workshops  en achtergronden 
kunt u  telefonisch contact opnemen met  Jan Langedijk: Tel. 0255 53 65 56 of per 
e-mail: j.langedijk@planet.nl

   ln.dnalremennekagoy.www
www.taichikennemerland.nl

Yogales in het 
Ramplaankwartier

Uitgangspunten:
rustig, vriendelijk, tevredenheid,

fysieke oefeningen 
gedragen door adem

De lessen zijn voor iedereen  
geschikt. Proefles mogelijk  

(s.v.p. aanmelden)

Maandagavond van 20.00 - 21.00
Locatie Beatrixschool

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl
vlinder-yoga@hotmail.com
023-5249436

Voor heerlijke 
ambachtelijk 

bereide pizza's 

Met alleen de beste
verse ingredienten!

Probeer ook eens 
onze Lasagna Bolognese en 
Melanzane alla Parmigiana 

(bak   700 gram)

Bestel nu op www.italiaantje.com 
en profiteer van 10% korting op uw 
bestellingen met deze kortingscode:

 Ramplaankwartier10
Italiaantje pizzeria

Ramplaan 44
Tel 023 5835620

Keuze uit 26 cm of 33 cm

+_

Hondentrimsalon Elswout Mondi Animali
Complete vachtverzorging  

voor uw hond
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat

elswouthondentrimsalon.nl mondianimali.com

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286
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Fiduce Financieel Adviseurs 

Een persoonlijk woord vooraf… 

Er zijn verschillende momenten in uw leven 
waarop u beslissingen dient te nemen op 
financieel gebied. Sommige beslissingen zijn 
makkelijk en sommige gecompliceerd. Voor 
de een kan dit het kopen van een huis in het 
Ramplaankwartier zijn, voor de ander het 
sluiten van een verzekering voor de auto, de 
vakantie of de zaak. 

Professioneel beheer van uw financiën is een 
dynamische aangelegenheid. Het beheer 
moet uiteraard zijn afgestemd op uw 
persoonlijke situatie, maar ook op actuele, 
financiële, fiscale en economische 
ontwikkelingen. Bij ons staat persoonlijke 
aandacht voorop. Dat is voor ons 
vanzelfsprekend. Onze missie is dat u zich 
altijd comfortabel voelt bij uw financiële 
situatie. Onze adviseurs kunnen 
ondersteunen bij het behalen van uw 
persoonlijke doelen. Met kennis van zaken en 
met plezier! 

 
Fiduce Verzekeringen: Fiduce Pensioenadviseurs:  Fiduce Hypotheken: 
Prive verzekeringen  Advies Lijfrente    Hypotheekadvies 
Zakelijke verzekeringen Advies Individueel pensioen 
Inkomensverzekeringen Advies Collectief pensioen 
Levensverzekeringen  Financiële planning 
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SpaarGas in een notendop

NIEUWS UIT DE WIJK

 L eden van het SpaarGas team maakten 
met dit apparaat de afgelopen weken 
op verzoek van bewoners tempe-
ratuurfoto’s van hun huizen. Op de 
foto’s lichten de plekken op de gevel 

waar veel warmte weglekt duidelijk op. Dit geeft 
een beeld van hoe het gesteld is met de isolatie 
en het energieverbruik van de woning. Wijkbe-
woners laten de temperatuurfoto’s maken als on-
derdeel van het SpaarGas huisdossier. Dit online 
bestand op www.ramplaankwartier.nl biedt een 
overzichtelijke plek voor informatie over ener-
gieverbruik, isolatie en staat van onderhoud van 
je huis. Handig wanneer je onderhoud of verbou-
wingen aan het plannen bent. Maar het is ook 
belangrijk voor het SpaarGas project, het buurt- 
initiatief om het Ramplaankwartier aardgasvrij te 
krijgen (zie kader). De ingevulde dossiers geven 
een beeld van de interesse en het draagvlak in 

Warmte in de wijk

Als je ‘s ochtends de deur uitstapt voor een 
ochtendwandelingetje, dan is er een grote 
kans dat je oog in oog te komt te staan met 
de infraroodcamera van SpaarGas. 

TEKST ONNO BEUKENHORST

de wijk voor het project. Dit is van belang om 
later partners zoals financiers en leveranciers te 
betrekken. Ook ontstaat een goed beeld van wat 
er nodig is om woningen in de toekomst van het 
gas af te halen. 

TRANSITIEVISIE WARMTE 
“Door de coronacrisis was 2020 een rustig jaar 
voor SpaarGas. Maar nu ronkt de motor weer en 
hopen we dit jaar nog met de wijk concrete stap-
pen te zetten. Ook bij de gemeente Haarlem gaan 
de ontwikkelingen hard: in de afgelopen weken 
hebben inwoners van Haarlem inspraak gele-
verd op de ‘Transitievisie Warmte’. Daarin staan 
concrete plannen van de gemeente om in 2040 
volledig van het gas af te gaan. Wij hebben ook 
een duit in het zakje gedaan, want het Ramplaan-
kwartier krijgt samen met twee andere wijken 
daarin bijzondere aandacht.” zegt Eelco Fortuijn, 
projectleider van SpaarGas. “Later dit jaar staat 
er weer een wijkbijeenkomst op de planning, ho-
pelijk kunnen we tegen die tijd weer persoonlijk 
met elkaar praten over een duurzame toekomst 
voor onze wijk.”

INWONER VAN RAMPLAANKWARTIER? 
• Vraag een huisdossier aan en krijg inzicht in je 
eigen woning. In de toekomst maken we aan de 
hand daarvan een advies op maat over het duur-
zaam verwarmen van je woning. SpaarGas komt 
dan graag langs om een temperatuurfoto en een 
praatje over energiebesparing te maken.
• Kom meer te weten over de Transitievisie 
Warmte op www.haarlem.nl/gasvrijer/visie/ 
• Meld je aan voor de SpaarGas Ramplaankwar-
tier nieuwsbrief via www.ramplaankwartier.nl/
nieuws 

SpaarGas in een notendop
SpaarGas Ramplaankwartier is de gezamenlijke zoektocht van be-
woners in het Ramplaankwartier en gemeente Haarlem om de wijk 
op een haalbare en betaalbare manier zoveel mogelijk aardgasvrij 
te maken. Er ligt een plan op tafel om dit te doen door stapsgewijs 
huizen te isoleren, uit te rusten met PVT-panelen (die elektriciteit 
opwekken en water opwarmen) en aan te sluiten op een wijkwarm-
tenet. Op www.ramplaankwartier.nl vind je een filmpje met een 
duidelijke uitleg over het project.

Zet het in je 
agenda: een 
SpaarGas  
Wijkevent 
komt eraan! 
We houden 
rekening met 
zowel een 
fysieke bijeen-
komst als een 
online event. 
We hebben 
daarom twee 
data gereser-
veerd:
• Di. 1 juni 
vanaf 19:30
• Zo. 6 juni 
vanaf 14:00
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X Resultaat gegarandeerd

Tijdens iedere training legt je 

personal trainer jouw resultaten 

vast in een unieke iPad App. Zo volg 

je precies jouw vooruitgang en je 

trainingsprestaties. fit20 garandeert 

binnen 3 maanden merk- en 

meetbaar resultaat: je voelt je al snel 

beter, sterker en fitter. Iedereen heeft 

baat bij fit20 ongeacht leeftijd of 

conditieniveau. Vage klachten en 

pijntjes verdwijnen vaak ongemerkt 

en rug-, nek- en gewrichtspijnen 

verminderen of verdwijnen. 

Je hebt meer energie en dagelijkse 

bezigheden gaan makkelijker. 

Sportprestaties verbeteren en je 

houdt tijd over!

X Uniek in Nederland

Deze wereldwijd erkende 

trainingsvorm is in Nederland 

uitsluitend bij de fit20 studio’s te 

volgen. fit20 hoort bij de vijf grootste 

fitnessketen in Nederland. Een aantal 

grote bedrijven kozen voor een fit20 

studio voor hun eigen personeel 

in-company. In mei 2014 won 

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

www.fit20.nl

Personal
Trainer

Omkleden 
niet nodig

Resultaat 
gegarandeerd

Privacy 
en rust

Altijd 
op afspraak

Alleen 
of samen

R
0

0
6

8
6

X Resultaat gegarandeerd

Tijdens iedere training legt je 

personal trainer jouw resultaten 

vast in een unieke iPad App. Zo volg 

je precies jouw vooruitgang en je 

trainingsprestaties. fit20 garandeert 

binnen 3 maanden merk- en 

meetbaar resultaat: je voelt je al snel 

beter, sterker en fitter. Iedereen heeft 

baat bij fit20 ongeacht leeftijd of 

conditieniveau. Vage klachten en 

pijntjes verdwijnen vaak ongemerkt 

en rug-, nek- en gewrichtspijnen 

verminderen of verdwijnen. 

Je hebt meer energie en dagelijkse 

bezigheden gaan makkelijker. 

Sportprestaties verbeteren en je 

houdt tijd over!

X Uniek in Nederland

Deze wereldwijd erkende 

trainingsvorm is in Nederland 

uitsluitend bij de fit20 studio’s te 

volgen. fit20 hoort bij de vijf grootste 

fitnessketen in Nederland. Een aantal 

grote bedrijven kozen voor een fit20 

studio voor hun eigen personeel 

in-company. In mei 2014 won 

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

www.fit20.nl

Personal
Trainer

Omkleden 
niet nodig

Resultaat 
gegarandeerd

Privacy 
en rust

Altijd 
op afspraak

Alleen 
of samen

R
0

0
6

8
6

X Resultaat gegarandeerd

Tijdens iedere training legt je 

personal trainer jouw resultaten 

vast in een unieke iPad App. Zo volg 

je precies jouw vooruitgang en je 

trainingsprestaties. fit20 garandeert 

binnen 3 maanden merk- en 

meetbaar resultaat: je voelt je al snel 

beter, sterker en fitter. Iedereen heeft 

baat bij fit20 ongeacht leeftijd of 

conditieniveau. Vage klachten en 

pijntjes verdwijnen vaak ongemerkt 

en rug-, nek- en gewrichtspijnen 

verminderen of verdwijnen. 

Je hebt meer energie en dagelijkse 

bezigheden gaan makkelijker. 

Sportprestaties verbeteren en je 

houdt tijd over!

X Uniek in Nederland

Deze wereldwijd erkende 

trainingsvorm is in Nederland 

uitsluitend bij de fit20 studio’s te 

volgen. fit20 hoort bij de vijf grootste 

fitnessketen in Nederland. Een aantal 

grote bedrijven kozen voor een fit20 

studio voor hun eigen personeel 

in-company. In mei 2014 won 

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

www.fit20.nl

Personal
Trainer

Omkleden 
niet nodig

Resultaat 
gegarandeerd

Privacy 
en rust

Altijd 
op afspraak

Alleen 
of samen

www.fit20.nl • Ramplaan 46 • (023) 2052630

boek direct een
kennismakingstraining

boek direct een
kennismakingstraining

gratisgratis

Sparkz Networking  
Het ondernemersnetwerk regio Kennemerland
Elke maand 2 netwerkevents

LuukRensen@SparkzNetworking.nl
www.sparkznetworking.nl

De wijkkrant komt 5 keer per jaar uit
Jaartarieven (5x) 
1/8  pagina  € 60,--
1/4  pagina  € 115,--   
1/2  pagina  € 220,--    
1/1  pagina  € 415,--

Eenmalige plaatsing:
1/8  pagina  € 20,--
1/4  pagina  € 35,-- 
1/2  pagina  € 60,-- 
1/1  pagina  € 110,--

Adverteren in 
de Wijkkrant?

Meer informatie: evertroot@gmail.com

Wijkkrant Ramplaankwartier   23



 W ij helpen amfi-
bieën oversteken 
op de Leendert 
Meezstraat, de 
Brouwerskolkweg 

en de Korte Zijlweg: dit doen we ’s 
avonds met het handje. ’s Morgens 
is er een ploeg die de emmers bij 

• Er in de emmers een laagje blaadjes 
zit onder welke padden, kikkers en sa-
lamanders zich kunnen verschuilen?
• Er een stokje in de emmers staat 
om muisjes, die per ongeluk in de 
emmers belanden, te helpen weer uit 
de emmer te klimmen? 
• Vrouwtjespadden groter zijn dan de 
mannen? 
• Dat paddenmannen, bij gelegen-
heid, luie kerels zijn? Zij kruipen op 
de rug van een vrouwtje, haken hun 
poten in de oksels van de vrouwtjes 
en liften op de rug van het vrouwtje 
mee naar de eindbestemming, waar 
ze gelijk de eitjes bevruchten zo gauw 
de vrouwtjes die uitscheiden. Dat ze 
daarna meteen de benen nemen?  
• Een reiger of ooievaar die een 
vrouwtjespad heeft verschalkt, 
letterlijk met zo’n klont paddeneitjes 
in zijn maag zit? Die dan uitkotst? U 
dus dril kunt vinden op bijzondere 
plaatsen? Dat we dit heksenkots of 
sterrenslag noemen?

Zo zijn er nog veel meer weetjes. 
Maar het allerbelangrijkste is dat am-
fibieën blijven leven, daarom zetten 
wij ze over, proberen we het aantal 
slachtoffers door het verkeer zo klein 
mogelijk te houden. Daarom gaan 
we gedurende 3 maanden van het 
jaar op pad met emmer, zaklamp en 
een hesje aan, om padden, kikkers en 
salamanders helpen oversteken.

MEEDOEN:
Wilt u volgend jaar meedoen? In de 
wijkkrant van januari 2022 kunt u 
zich aanmelden.

Tot ziens, Petra Zuurendonk

NB in week 8 hebben we de emmers 
opengezet. Tot zondag 21 maart 
hebben we 141 padden, 55 salaman-
ders en 12 kikkers overgezet. Dat we 
vanavond, 24 maart, op 1 avond meer 
dan 50 padden en kikkers hebben 
overgezet! De padden en kikkers zijn 
eindelijk aan hun trek begonnen!

het paddenscherm langs de Brou-
werskolkweg leeghaalt en overzet. 
Vorig jaar ben ik begonnen met het 
overzetten van de amfibieën (padden, 
kikkers en salamanders). Ik had mijn 
eigen ”wijk”, namelijk de Leendert 
Meezstraat. Sinds dit jaar ben ik de 
coördinator van de paddengroep,  

ik heb het stokje overgenomen van 
Anneke, die dit jarenlang gedaan 
heeft. Nu kan ik u gaan vervelen met 
het opnoemen van alle werkzaam-
heden die ik afgelopen weken heb 
gedaan, maar dat gaat het niet wor-
den. Ik ga u allemaal weetjes vertellen 
over padden en kikkers. Weetjes die ik 
geleerd heb van ervaren overzetters.

WEET U DAT:
• Kikkers springen en padden strom-
pelen?
• Kikkers monter en nieuwsgierig de 
wereld in kijken, maar padden het 
liefst in hun schulp kruipen en naar 
de grond staren?
• Kikkers en padden teruggaan naar 
de sloot/ vijver/meertje waar ze gebo-
ren zijn?
• De vrouwtjes daar hun eitjes afzet-
ten en dat het mannetje ze dan ter 
plekke in het water bevrucht?
• Vrouwtjespadden de eitjes vaak al 
tijdens hun tocht naar het water bij 
zich dragen? Dat kunt u zien aan hun 
hele dikke buik.

• De kikkerdril die u in het water ziet 
dus uit 1 paddenvrouwtje gekomen 
is? Dat die dril zich na de bevruchting 
uitzet onder invloed van het water?
• Een paddensnoer, een ketting van 
paddeneitjes, wel meer dan 4,5 meter 
kan zijn?
• Amfibieën pas na zonsondergang 
gaan lopen? Dat wij daarom ’s avonds 
met onze zaklamp lopen te speuren 
naar kikkers en padden die overgezet 
moeten worden?
• Amfibieën pas op pad gaan als het 
minimaal 8 graden is bij zonsonder-
gang? Dat we dus de afgelopen week 
veelal voor niets hebben gelopen ’s 
avonds? De padden en kikkers vinden 
het veel te koud. 
• Er ongeveer 43 emmers langs het 
scherm staan, die elke ochtend geïn-
specteerd worden?

De paddentrek
Ik zal mij eerst even voorstellen: ik ben Petra 
Zuurendonk, in het dagelijks leven leerkracht van 
groep 4 op een basisschool in Schalkwijk. In mijn 
vrije tijd ben ik coördinator van de paddengroep 
Brouwerskolk/Ramplaankwartier. 

NATUUR ROND DE WIJK

Een aantal bomen op de befaamde 
moshellingen van Elswout stierf 
afgelopen jaren af. En juist de bomen 
met hun schaduw zijn zo belangrijk 
voor het behoud van de moshel-
lingen. De komende twee jaar gaat 
Staatsbosbeheer aan de slag met een 
boomherstelplan voor dit deel van 
Buitenplaats Elswout. Voor bezoekers 
betekent dit dat een deel van een 
pad tijdelijk wordt gesloten. Voor het 
behoud van de moshellingen is het 
van belang dat het bladerdak van de 
bomen de warme zon tegenhoudt, 
zodat het mos daar kan groeien. De 
bomen verliezen in de herfst veel 
blad, dat op het mos valt. Een dik bla-
derdek verstikt de bijzondere mossen 
en worden daarom verwijderd. 

“Dit verwijderen van de bladeren 
om de mossen te beschermen, leidt 
echter tot een tegenstrijdigheid”, 
vertelt boswachter Anne Voorbergen. 
“Doordat decennialang de bladeren 
zijn verwijderd om de mossen tegen 
verstikking te beschermen, zijn ook 
jaarlijks nutriënten weggehaald. In 
combinatie met de droogte en warme 
zomers van afgelopen jaren was dit 
funest voor sommige bomen op de 
moshelling”. De nutriënthuishouding 
wordt verbeterd door op bepaalde 
plekken een strooisellaag van ge-
composteerd blad en snippers aan te 
brengen. Bovendien krijgen sommige 
bomen een extra nutriënteninjectie. 
Dat doet Staatsbosbeheer door een 
pijp zo’n 60 cm de grond in te steken 

en daar organische boomvoeding 
aan toe te voegen. Een aantal bomen 
moet worden verwijderd. Ze zijn te 
zwak voor herstel en in de toekomst 
een gevaar, omdat ze naast een wan-
delpad staan. Staatsbosbeheer gaat 
deze zwakke bomen verwijderen en 
plant daar nieuwe bomen terug. Daar-
bij worden soorten gekozen die beter 
tegen de droogte en warmte kunnen 
en die passen op de buitenplaats.

Omdat Staatsbosbeheer werkt aan 
herstel van de bodem zal de komende 
twee jaar een pad nabij de moshel-
lingen worden afgesloten. De bodem 
is daar verdicht en kan zich zonder 
betreding met de aangebrachte 
nutriënten herstellen. Op de plek waar 
het pad wordt afgesloten, bovenop de 
helling naast “Klein Zwitserland”, komt 
een hek met uitleg over het project. 
De hoofdpaden blijven toegankelijk, 
zodat bezoekers tijdens de herstel-
periode nog steeds van de iconische 
moshellingen kunnen genieten.

De moshellingen zijn enorm kwets-
baar voor betreding. Daarom staan er 
waarschuwingsbordjes ‘moshellingen 
niet betreden’. De boswachters zien, 
zeker met de drukte van afgelopen 
jaar, dat niet iedere bezoeker zich 
daaraan houdt. Hierdoor zijn delen 
van de moshelling beschadigd. “Dat 
heeft jarenlang herstel nodig”, aldus 
boswachter Anne. Staatsbosbeheer 
roept bezoekers op zich aan de spel-
regels van deze unieke buitenplaats 
te houden en op de paden te blijven.

Boomherstel moshellingen 

Buiten- 
plaats 

Elswout

‘ We gaan gedu-
rende 3 maanden 
van het jaar op 
pad met emmer  
en zaklamp’
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 M et een bord bij het hek werden 
voorbijgangers op de mogelijk-
heid gewezen iets te doen voor 
de wilde bijen in onze wijk. 
Na een oproep op de lokale 

Facebookpagina hadden tien buurtbewoners zich 
vooraf aangemeld om een bijenhotel te vullen 
met holle plantenstengels, bamboe en riet. Zij 
konden, coronaproof, één voor één plaatsnemen 
aan de lange tafel in de voortuin, waar alle mate-
rialen geknipt en gesorteerd klaar lagen. Er waren 
blikjes, boomstammetjes en vooraf getimmerde 
huisjes van hardhout. Alles gratis.

NESTGELEGENHEID SCHAARSER 
Initiatiefnemers waren Johanna Hoogendam en 
Anneke Koper. Johanna: “De wilde bijen hebben 
het moeilijk, niet alleen omdat hun voedselbron-
nen verdwijnen, ook doordat verwilderde stukjes 
natuur steeds schaarser worden, en daarmee 
hun nestgelegenheid. Anders dan honingbijen 
of hommels leven wilde bijen solitair, dus niet in 

Kraamhotels voor bijen

Zaterdag 27 maart werd er in een voortuin 
aan de Ramplaan een workshop ‘Bijenhotels 
maken’ gehouden. 

TEKST JOHANNA 
HOOGENDAM
FOTO’S DIRK 
KRUYDER

een bijenkorf of -kast. Zij moeten alles zelf doen 
in hun korte leventjes: nestgangen vinden en 
klaarmaken, eitjes leggen, eten verzamelen. Wij 
wilden ze daarbij een beetje helpen.”

Met hulp van verschillende buurtbewoners – bij 
het timmeren van de kastjes, het verzamelen van 
materialen en het knippen van de takken – werd 
de workshop een groot succes. Veel deelnemers, 
ook de allerjongsten, bleken zeer geïnteresseerd 
in de bij. Niet zo gek als je bedenkt dat zeventig 
procent van ons voedsel niet zou groeien als het 
niet bestoven werd door bijen. En de laatste jaren 
zijn er steeds minder bijen.

DRIEHONDERD SOORTEN 
De hele middag werd er geknutseld door de deel-
nemers, waarna zij met informatiemateriaal en 
een bijenhotel onder de arm naar huis gingen. De 
hotels, eigenlijk kraamhotels dus, mogen vanaf 
het vroege voorjaar opgehangen worden en gaan 
meerdere jaren mee. Zodra de wilde bijen – er 
bestaan meer dan driehonderd soorten – het 
hotel ontdekt hebben, vliegen ze af en aan om de 
nestgangen te vullen met stuifmeelballetjes voor 
hun eitjes. Dat is een leuk gezicht. Ze vallen de 
bewoners daarbij niet lastig. Integendeel: eeuwi-
ge dank is hun deel! 

Zelf een bijenhotel maken?
Meer informatie is te vinden op bestuivers.nl/bijenhotels. Wil 
je bloemen zaaien die voedsel bieden aan wilde bijen? Bij een 
bijen-voedselbank in de buurt kun je gratis bloemzaad ophalen: 
nudge.nl/projects/voer-de-bij-bij/voedselbank-voor-bijen.
Meer informatie over de workshop is te verkrijgen via johanna-
hoogendam@gmail.com.

Van de work-
shop is een 
leuk filmpje 
gemaakt. 
Kijk op  
bit.ly/3dgiTdx

NATUUR IN DE WIJK

Bij de Kunstweide kun je allerlei  
creatieve workshops en cursussen doen 
waaronder POPart portret schilderen 
of portret tekenen voor beginners.
Kijk op de website of er iets voor je bij zit!
ilse@dekunstweide.nl

Duurzaam beleggen voor nu en later
 

Jij wilt toch ook:
• Verantwoord bouwen aan je vermogen
•  Bijdragen aan een groene, eerlijke en menselijke wereld
• Verrassend goed rendement èn lage kosten
•  Een lagere CO2 uitstoot dan wanneer je traditioneel 

belegt

Wij helpen jou waardevol en zorgeloos te beleggen door 
uiterst zorgvuldig de allerbeste duurzame beleggings-
fondsen te selecteren.  
Terwijl jouw vermogen groter wordt, groeit er ergens 
anders iets met jouw geld mee. Hierdoor komen er ook 
bij anderen dromen en wensen uit. Bereken eenvoudig 
je rendement èn CO2 Footprint op www.stanwende.nl

Wouter van Leusen,  
vermogensplanner en life coach
Willem Buyslaan 16
Kantooradres: Wilhelminastraat 3
06 1451 8761
wouter@stanwende.nl 
www.stanwende.nl

Haarlem, Ramplaan 52, Drossestraat 5 (Raaks)
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 61

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!

•  Aangiften inkomstenbelasting en ook 
bemiddeling over afgelopen jaren.

•  Behulpzaamheid in schenking 
en vererven en ook de fiscale 
afhandeling hiervan.

•  Fiscale toekomst planning van uw 
vermogen.

•  Het verzorgen van financiële 
administratie en de fiscale aangiften.

•  Startende ondernemer begeleiding 
en ZZP’er vraagstukken.

•  Administratie begeleiding van 
ouderen of indien uw administratie  
u boven het hoofd groeit.

Kortom voor alle administratieve-  
en fiscale problemen en of vragen  
sta ik voor u klaar en het credo is: 
samen de toekomst in!

De Boekhouders
Teunizen Holding B.V.

Mobiel: 06 427 327 07
rekenmaar@gmail.com

Contact adres: Gert Teunizen
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie
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WIM BITTER

 a, hij was in de buurt gesignaleerd in de weilan-
den van Elswout. De Paashaas was dus aangeko-
men in Noord-Holland, bij Haarlem in de buurt 
van het Ramplaankwartier. ‘Ik geef wel een 
seintje’, zei boswachter Henk Azenpeper door de 
telefoon met zijn door pijptabak en wisselende 

jaargetijden doorleefde stem. Het wemelt hier tegen-
woordig van de potloodventers en daar heeft hij het 
niet zo op. Hij is nogal schrikkerig geworden door die 
steeds maar open flitsende regenjassen. En waarom ze 
dat doen, begrijpt geen mens, want iedereen is al lang 
overgestapt van potlood op de ballpoint of viltstift.
Wilt u mij trouwens voor het regelen van deze ontmoe-
ting bedanken, ik rook niet, maar een fles Beerenburg 
wordt volgaarne aanvaard. En daar waren we dan, na 
een oproep van H. Azenpeper en begaven wij ons in de 
richting van de indrukwek-
kende poort van Elswout.

‘Aan de overkant in de 
wei tussen de rooie koeien, 
daar moet hij ergens lopen, 
trouwens hij weet al van 
uw komst!’ Achter schrik-
draad en een hek met 
VERBODEN TOEGANG 
erop liep een groep grote 
hazen. Nog nooit hadden 
wij zulke grote gezien. Een 
ervan kwam op ons af en 
zei: ‘Ik geloof, dat wij een 
afspraak hebben’.‘Kom ver-
der, ja we moeten het hier 
wel afzetten, want anders 
krijgen we honden achter 
ons aan, of mensen die niet 
tot Pasen kunnen wachten. 
En we hebben het hier al 
druk genoeg met de koeien in de wei, want die poepen 
maar in het wilde weg en opruimen die vlaaien, ho 
maar! Daarbij zijn in de wei ook nog twee ooievaars 
gaan nestelen met als gevolg massa’s ouders met 
massa’s kinderen. Steeds hoor je: ‘Zie je die ooievaar, 
die heeft je kleine broertje gebracht’. Gelukkig dat die 
ooievaars er nu zijn, want de holle boom bij Kraantje 
Lek, waar de Haarlemse kindertjes eerst uit kwamen, 
is vervangen door een bronzen exemplaar. En bronzen 
bomen geven geen fruit, laat staan kindertjes. Trou-
wens geen kind gelooft tegenwoordig toch in dat soort 
sprookjes? Wat jullie daar aan hazen zien lopen, zijn 
uitzendkrachten. We moeten wel, want we komen om 
in de drukte! Deze komen uit Polen en dat is soms best 
lastig. Want geef je ze een ei dan eten ze dat meteen 
op en mijn Pools schiet te kort om uit te leggen dat we 
die eieren tot Pasen moeten bewaren. Wat ze wel kun-

Pasen op Elswout
nen is fantastisch decoreren en vandaar dat u hier ook 
prominent een blauw Pools gedecoreerd ei aantreft. 

Eieren kopen is tegenwoordig trouwens een heel 
gedoe, want de mensen willen scharreleieren hebben 
en die zijn behoorlijk aan de prijs. Laatst kocht ik een 
partijtje struisvogeleieren, maar die waren zo zwaar, 
dat ik zeker veertien dagen last van mijn rug had van 
het tillen. ’Laat ik eens een keer wat anders doen, 
dacht ik toen en kocht een paar honderd krokodillen-
eieren. Maar die kwamen uit en bijten die krengen! Al 
het werk dat wij zo verzetten tegen Pasen, dat willen 
jullie niet weten! Eerst eieren kopen, dan vervoeren, 
eieren wassen, eieren schilderen, eier-dozen vouwen 
en met houtwol vullen. Tot besluit moeten we er dan 
ook nog linten omheen knopen en dat allemaal voor 
maar twee dagen! Voor het schilderen hebben we trou-

wens een paar kunstenaars 
ingehuurd. Dan krijgen 
die eieren tenminste een 
artistiek- en cultureel 
tintje. Omwikkelen met zil-
verpapier doen we vanuit 
milieuoogpunt nog maar 
met mate. 

Vroeger hoorde je nog 
weleens: EEN EI HOORT 
ERBIJ! Nou vergeet het 
maar, want dat mag tegen-
woordig niet meer van-
wege de cholesterol. Hoe 
verzinnen ze het! Niets is 
toch mooier dan een gaaf 
kippenei! Ik blijf het altijd 
weer een schande vinden 
dat daar zomaar een uit-
smijter of een omelet van 
gemaakt wordt! Zo hebben 

die kippen toch geen eer van hun werk?? Wie die cho-
colade eieren heeft uitgevonden, was zeker niet goed 
wijs! Melk, puur, wit, met of zonder nootjes en dan ook 
nog ingepakt in dat afgrijselijke cellofaanpapier, dat zo 
eng aanvoelt. Is dat nu mooi? Trouwens, chocola, krijg 
je ook vaak puistjes van en jeuk! Maar het blijft een 
leuk vak, want net als bij Sinterklaas of de Kerstman is 
iedereen blij als je er weer bent! Wij hazen zijn er niet 
met zoveel, dat is bij de konijnen wel anders! Maar ja, 
een paaskonijn, beginnen we toch echt niet aan! Goed, 
ik ga maar weer eens wat doen. Vergeet niet het hek 
goed te sluiten bij het weggaan, want er wordt vandaag 
een puzzeltocht en een bockbier-rally gehouden, dus 
dan weet je het wel!’ Wij spoedden ons naar de slijter 
teneinde de passende commissie voor boswachter H. 
Azenpeper aan te schaffen.

 Wim Bitter

‘Bronzen bomen geven geen fruit, laat staan kindertjes’

J
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KUNST OP LOCATIE IN DE WIJK

 De rups van de buxusmot 
vreet in grote delen van 
Nederland de buxus-
struik kaal. Ook in het 
Ramplaankwartier. Heel 

veel buxuskwekers zijn overgestapt 
naar alternatieven want de buxusmot 
gaat niet meer weg. Als je toch de 
buxus wilt behouden wat kan je dan 
doen om schade te beperken? Wat je 
ook doet: gebruik nooit (bio)gif om 
de buxusmot te bestrijden! Regulier 
gif doodt ook andere dieren, zoals 
bijen, lieveheersbeestjes en vlinders. 
Bij biologische middelen komt het er 
eigenlijk op neer dat alle rupsen van 
de buxusmot dood gaan, ook rupsen 
van andere vlindersoorten. Altijd 

‘Vervang je buxusstruiken door iets anders’

ALTERNATIEVEN VOOR BUXUS
In Wisley Gardens – de 24 ha grote 
tuin van de Britse Royal Horticultu-
ral Society – is enkele jaren geleden 
een proef-/modeltuin aangelegd om 
verschillende alternatieven voor 
buxus te testen. De hier genoemde 
soorten en cultivars worden door 
deze befaamde tuinbouworganisa-
tie aanbevolen. Ze hebben allemaal 
kleine blaadjes, verdragen vormsnoei 
goed en zijn in ons klimaat goed tot 
redelijk winterhard. AGM betekent 
dat deze cultivars zijn bekroond met 
een Award of Garden Merit. Dit bete-
kent dat het uitstekende tuinplanten 

Ligusterhaag en Liguster pijlstaart

komt het gif namelijk ook in andere 
planten terecht, waarmee het andere 
rupsen ook doodt. Doordat mezen 
deze rupsen graag eten, krijgen ook 
zij veel gif binnen. En dit veroorzaakt 
(jonge) mezensterfte. En komen er 
weer minder mezen die de rupsen 
opeten. Gif werkt heel erg averechts.

WAT KAN JE WEL DOEN?
1. Gebruik een feromonenval. Hier-
in zit de specifieke sexlokstof(scrab-
ble!) van vrouwtjes die de mannetjes 
van de buxusmot aantrekken. Deze 
vliegen in de val en kunnen daar niet 
meer uit. De vlinders kunnen zich dus 
niet voortplanten. Er zijn verschillen-
de feromoonvallen in de handel.

Wat is het mooi wonen in het Ramplaankwartier 
met al het groen overal. Nu hebben we ook weleens 
last van die mooie natuur. Onze mooie buxushagen  
kunnen verschrompelen tot een stel kale bruine 
takjes. Door de rups van de buxusmot…

TEKST ANNEKE KOPER   ILLUSTRATIE STIJN ARTS

2. Verwijder rupsen en poppen met 
de hand. Systematisch de rupsen 
en eventueel poppen uit de struiken 
verwijderen en zo ook vervolgschade 
klein houden. Wel even wat werk, 
maar heel effectief.
3. De buxusstruiken af en toe ‘plat-
spuiten’ met de hogedrukreiniger, 
gewoon met koud water.
4. Vervang je buxusstruiken door 
iets anders. De gemakkelijkste en 
meest effectieve manier is om je 
buxus te vervangen door een struik 
die niet gevoelig is voor vraat. Denk 
bijvoorbeeld aan de liguster. De 
rupsen van buxusmotten kunnen hier 
niet van leven. Bijkomend voordeel: 
de liguster bloeit in de zomer en 
biedt dan voedsel aan veel soorten 
insecten, als vlinders en bijen. Ande-
re mogelijkheden: struikkamperfoelie 
(Lonicera), kleine hulstachtigen zoals 
Japanse hulst (Ilex crenata), aardbei-
achtige struiken (Potentilla fruticosa) 
of inheemse vogelkers (Prunus) of 
kleine liguster.
Bron: vlinderstichting.nl/buxusmot

Buxusmot, wat te doen? zijn die goed verkrijgbaar zijn.
•   Berberis darwini ’Compacta’ 

(zuurbes) Stekelige heester, 
wintergroen

•   Berberis thunbergi ’Atropur-
purea Nana’ (zuurbes) AGM, 
purperrood blad, bladverliezend

•   Elaeagnus x ebbingei ’Com-
pacta’ (olijfwilg) Zilvergroen 
blad met zilvergrijze onderkant

•   Euonymus fortunei (Japanse 
kardinaalsmuts) Groen, witbont 
of geelbont blad

•   Lavandula angustifolia (laven-
del) Voor een zonnige plek

•   Lonicera nitida ’Baggesen’s 
Gold’ (struikkamperfoelie)  
AGM, heel klein, geel blad

•   Lonicera nitida ’Maigrün’ 
(struikkamperfoelie)  
Mooi groen blad

•   Osmanthus delavayi (schijn-
hulst) AGM, donkergroen blad

•   Podocarpus ’Chocolate Box’  
Bossig, groen conifeertje met 
chocoladebruin blad in herfst  
en winter

•   Rhododendron Bloombux  
Groenblijvende haag, lichtroze 
bloei in juni

•   Rosmarinus officinalis (roze-
marijn) AGM, voor een zonnige, 
beschutte plek

•   Santolina chamaecyparissus 
(heiligenbloem) Voor een  
zonnige, beschutte plek

•   Taxus baccata ’Repandens’ 
AGM, ook geschikt als bodem-
bedekker

•   Taxus baccata ’Semperaurea’ 
AGM, gele naalden, in winter 
oranje van kleur

Bron: tuinen.nl/wat-te-doen-tegen-
buxusmot 

een bananenschil gelegd. Mocht je 
niet uitglijden over de sneeuw dan 
zou de bananenschil nog een handje 
kunnen helpen. Heel diep conceptueel.
Helaas waren we niet tevreden over 
de gemaakte foto. Een week laten 
togen we samen met de wijkfotograaf 
en vol goede moed naar de Jan de Mij-
terlaan. Maar wat bleek: het kunstwerk 
was verdwenen.

 We mogen blij zijn dat we zulke 
ruimdenkende kunstenaars in onze 
wijk hebben. Mocht u ook van dit soort 
meesterwerkjes ontdekken, tip ons.

Op het wegdek van de Gilles School-
meesterlaan was het raak. Een 
vooralsnog onbekende kunstenmaker 
had anderhalve meter (hoe symbolisch 
die lengte) kerstverlichting op straat 
gelegd. Twee maanden later waren er 
honderden auto’s overheen gereden 
wat resulteerde in bovenstaand beeld. 
De strakke lijnen van de tegels onder-
broken door de chaos van de draad. En 
het leuke is, het kunstwerk evolueert 
nog elke dag. Fantastisch.
We ontdekten nog een fraai exemplaar 
in een voortuin aan de Jan de Mijter-
laan. De kunstenaar had naast het ijs 

Geïnspireerd door de rubriek Studio Cheered in de 
Volkskrant toog De Orde van de Trafo de wijk in op 
zoek naar kleine kunstwerkjes. 

Berberis

NATUUR IN DE WIJK

N.a.v. het artikel in de vorige wijk-
krant over het stoken van houtka-
chels, hier een aanvulling.
Stooktips: www.stokertje.nl/stooktips 
Dat is weliswaar een site van een kachel- 
leverancier, maar de tips zijn goed.
Wat een houtkachelstoker aanhoudt:
• vuur moet warm genoeg zijn (daar 
heb je speciale metertjes voor)
• hout moet droog zijn (heb je ook 
metertjes voor, max 15% vocht)
• aanmaken van de kachel door een 
stapeltje te maken en van boven naar 
beneden te starten zodat de schoor-
steen opwarmt
• 1x per jaar laten vegen van de 
schoorsteen, en altijd schoon hout
 Peter Evers

RAMPERTJESBRIEVEN
Spelregels Rampertjes!  5 regels voor € 5,-  
en 10 regels voor € 10,-  
(in een envelopje in te leveren bij een van  
de redactie-adressen, zie colofon)

DRINGEND GEZOCHT:  
ATELIERRUIMTE 
Voor enthousiaste amateurbeeld- 
houwers en edelsmeders van de 
stichting Haarlem Ateliers. 
Circa 100m2 (liefst over 2 ruimtes)  
en met buitenruimte om te hakken.
We worden binnenkort uit ons ate-
lier gezet en de gemeente Haarlem 
doet niets voor ons. Wie kan ons 
helpen?
Contact: Jos Catau, e mail: 
cataujos@gmail.com  
tel. 06-50 26 46 32.

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO
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aanleg en 
onderhoud tuinen

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem
Telefoon 023-5248665

ursery the      illowsN W
geopend: vrijdag en zaterdag 09.00-17.00 uur
of op afspraak: 023 - 5248665
de kwekerij is gesloten van (ongeveer) november 
t/m half maart

vaste planten kwekerij

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem


