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ij schrijft: Het
fietspad tussen
Ramplaankwartier en Duinvliet
is voor velen een
bekende route tussen Haarlem, Elswout en de rest van
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Na jarenlang een
tekort te hebben gehad aan
financiering om het fietspad
op te knappen, zal Staatsbosbeheer in
januari beginnen met het aanleggen
van een nieuw stuk fietspad. Hierbij
heeft Staatsbosbeheer nog wel de
uitdaging om de oude beuken langs het
pad niet te beschadigen. Hierom zal er
worden gewerkt met een CO2-neutrale
mix van fijn IJssel- en Maasgrind. Deze
verharding is water- en luchtdoorlatend
en heeft een minimale druk op de
wortels van de beuken. Met de aanleg
van dit nieuwe stuk fietspad is er een
begin gemaakt aan het opknappen van
het Koepad.
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Rollandslaan en Vlaamseweg

Projectleider Saskia Vermeulen van
gemeente Haarlem heeft tijdens
de wijkraadsvergadering afgelopen
november uitleg gegeven. Binnenkort zal eindelijk een begin worden
gemaakt met het project. De Rollandslaan wordt 30-km zone. Op basis van
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Algemene telefoonnummers
Alarmnummer 112, Wijkagent: Frank Kathmann 06-10882560
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Publieksinformatienummer op werkdagen van 8.00 uur tot
16.30 uur (voor vragen en klachten over onderhoud in de wijk)
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Coverfoto: ‘Besneeuwd Koepad’ door Anneke Koper
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van
4 april. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 10 maart op de
adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveldlaan
43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 17 maart, om 20:00 in De Blinkert.

Dutch Grand Prix

weekend van 1-4 mei a.s.
Begin mei komt zoals bekend
de Formule-1 naar Zandvoort met drie dagen lang
104.000 bezoekers per dag.
Deze bezoekers kunnen
alleen te voet, per fiets, per
trein, per pendelbus en per
georganiseerde touringcar
het circuit bereiken. Automobilisten worden opgevangen op Park + Ride en Park
+ Bike terreinen ver buiten
Haarlem in de regio. Om eigenwijze bezoekers te weren
worden wijken en straten
ten westen van de Westelijke
Randweg drie dagen lang afgesloten voor auto’s. Ook het

Ramplaankwartier ontkomt
hier niet aan, volgens de
plannen die bekend gemaakt
zijn. De spoorwegovergang
Overveen gaat “op slot” en
op de Vlaamseweg komt ter
hoogte van Texaco/Dekatuin een harde afsluiting,
die alleen te passeren zal
zijn met een doorlaatbewijs (raamsticker). Als de
volgende wijkkrant uitkomt,
zal hierover hopelijk meer
informatie bekend zijn.
Te zijner tijd zullen DGP
en/of de gemeente definitieve en gedetailleerde informatie verspreiden.

Foto: Henk Meijer

Social media: BUURbook Ramplaankwartier

verkeersonderzoek wordt
een schetsontwerp gemaakt.
In januari – februari 2020
worden gesprekken gevoerd
met de belangengroepen,
waaronder de wijkraad. De
gemeente hoopt, als alles
vlot verloopt, voor de zomer
van 2020 het ontwerp vast te
kunnen stellen. Dat betekent
dat de schop niet eerder in
de grond gaat dan het eerste kwartaal
2021. De landelijke discussie over de
stikstofuitstoot en PFAS betekent ook
voor dit project dat er geëvalueerd
wordt wat de werkzaamheden betekenen voor het milieu.
De Vlaamseweg krijgt groot onderhoud: de drainage wordt vernieuwd
– het hemelwater wordt naar de berm
geleid (dit heet klimaatadaptatie), de
weg wordt versmald (met hergebruik
van de klinkers) en de boomstructuur
wordt herzien. De populieren die er
staan, zijn in slechte staat. Bij herplant
zal er gekeken worden wat voor bomen
het beste in aanmerking komen; populieren hebben, als ze groot zijn, kans op
takbreuk en dat is gevaarlijk.

Wij Telen Groente

In vervolg op ons bericht in de vorige
wijkkrant heeft de organisatie bekend
gemaakt dat de tuin definitief doorgaat
In de loop van
dit jaar wordt
het Koepad
voorzien van een
nieuwe toplaag.
Juiste datum van
aanvang van de
werkzaamheden is
nog niet bekend.
Alles is namelijk
afhankelijk van de
juiste samenstelling
van deze nieuwe
laag. Er is nu een
proefvlak gelegd om
te kijken hoe die zich
houdt. Indien die
te snel “slijt”, moet
worden gezocht
naar een andere
samenstelling.
Wordt vervolgd.

in 2020. Op het land kan ongeveer 32
weken geoogst worden, meestal vanaf
april tot eind november. Het oogstaandeel wordt zo nu en dan aangevuld met
biologische groenten uit de kas, zoals
tomaten, komkommers en paprika’s.
Nieuwe deelnemers kunnen zich nog
steeds aanmelden via info@wijtelengroente.nl, een oogstaandeel kost
€ 275. Zie verderop in de krant.

App Buiten beter

Via de gratis te downloaden app ‘Buiten
beter’ kunnen wijkbewoners eenvoudig
en snel problemen melden bij de gemeente, zoals niet-werkende lantaarns,
loszittende tegels, rondslingerend afval
e.d. Het is niet nodig dit bij de wijkraad
of tijdens een wijkraadsvergadering te
melden.

Doe mee

Wie verbeterpunten heeft voor de wijk,
of zijn of haar mening wil laten horen,
is van harte welkom om mee te praten
op de volgende (openbare) bijeenkomsten van de Wijkraad Ramplaankwartier. Wanneer u graag een punt wilt
bespreken dat verder reikt dan een
vraag of opmerking voor de rondvraag,
verzoeken wij u tijdig contact op te
nemen met de voorzitter om te kijken
of dit een geschikt agendapunt is. Sommige kwesties lenen zich niet voor de
wijkraadsvergadering en moeten bij de
gemeente of een andere instantie in de
wijk worden neergelegd (bijvoorbeeld
via de app ‘Buiten beter’)
De wijkraad Ramplaankwartier zal
weer in vergadering bijeenkomen op
17 maart, vanaf 20 uur in de Blinkert,
Rockaertshof 66. Ongeveer een week
van tevoren staat de agenda online
op de website www.ramplaankwartier.info, op Buurbook en hangt in de
wijkkast. Zelf agendapunten aandragen
kan door contact op te nemen met de
voorzitter (bijvoorbeeld via een email
aan wijkraad@ramplaankwartier.nl).
Op de website is naast meer algemene
informatie over en voor het Ramplaankwartier ook te lezen wat er in de vorige
vergaderingen is besproken.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Wijkkrant Ramplaankwartier
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De zaal steekt veel
groene kaarten op.

Dinsdag 28 januari werd het ZonneWarmteNet-voorstel aan
de wijk gepresenteerd. Meer dan 275 wijkgenoten (meer
pasten er niet in) zagen in de Beatrixschool de presentatie
met als centrale vraag: hoe kan het Ramplaankwartier als
eerste wijk warm en comfortabel worden zonder gas?

M

echtild en Merlijn, van
de WarmteTransitieMakers, leidden de avond.
Wethouder Robbert
Berkhout van duurzaamheid, economie en mobiliteit vertelde
dat Haarlem in 2040 (voor een heel
groot deel) van het gas af wil zijn en dat
medio 2020 de gemeenteraad een paar
startwijken zal kiezen die als eerste
zullen worden geholpen om flink te
verduurzamen.
Sabine Jansen legde uit hoe ze, vanuit
haar werk bij de TU Delft, de techniek
en optimalisatie van het ZonneWarmteNet heeft onderzocht. Ook legde ze
de werking uit van warmteopwek door
PVT-zonnepanelen in de winter, zomer
en tussenseizoenen. Dat warme water
vangen we af en transporteren we via
een wijk-warmtenet naar vijf Warmte
Koude Opslagplekken (WKO): smalle
buizen, 150 meter recht naar beneden.
Onderin die buizen bewaren we onze
warmte in een opgewarmde grondwaterlaag. In de winter halen we dit water
weer omhoog, het is dan zo’n 18°C.
Via het wijk-warmtenet komt het bij
je woning. Een geluidsarme warmtepomp in je huis maakt daar dan 55°C
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van. Die warmtepomp draait overigens
op de elektriciteit die je met dezelfde
PVT-zonnepanelen opwekt. Daarmee
wordt onze warmtebehoefte (huisverwarming en warm douche- en tapwater)
energie-neutraal.
Peter Bon schetste waarom en hoe we
de meeste woningen in de wijk haalbaar
en betaalbaar kunnen isoleren, tot
minimaal schilisolatie label C (liefst nog
beter maar dat is in sommige typen woningen niet haalbaar). Ook legde hij uit
waar de Bespaarbon van € 50 euro aan

Wethouder
Robbert Berkhout vertelt
over de steun
van gemeente
Haarlem aan
ons wijkproject.

kan worden besteed. Hij riep geïnteresseerden op om zich aan te melden als
straatcoach om bewoners te helpen hun
online-huisdossier in te vullen en tips
te krijgen voor het juist isoleren van de
woning. Dit is niet alleen interessant en
zinvol, maar ook nog eens erg leuk.
Eelco Fortuijn legde uit dat deze
optie (PVT opwek en ZonneWarmteNet
in de wijk) niet alleen als goedkoopste
maar ook als duurzaamste uit de bus
is gekomen. Onder voorbehoud van
gestaag stijgende aardgasprijzen
(2 à 3% per jaar) en goedkope lening
(1 à 2% rente) aan de nog op te richten
Warmte Coöperatie.
Sam de Guchteneire van gemeente
Haarlem legde uit dat de gemeente
volledig onderdeel is van dit project,
SpaarGas is een gezamenlijk initiatief van de gemeente én de wijk. De
gemeente zoekt mee naar de beste oplossingen en hoe we dat in de praktijk
kunnen realiseren.
Uit de zaal kwamen allerlei vragen.
Een groot deel daarvan kon worden
besproken en Eelco vertelde dat op
de website www.ramplaankwartier.nl
een lange lijst staat met veelgestelde
vragen en antwoorden.
Tenslotte werd de vraag aan de zaal
gesteld: ‘Hoe kijkt u aan tegen het
idee van een ZonneWarmteNet in het
Ramplaankwartier aan? Met vertrouwen
of afwachtend?’ Een kleine meerderheid
koos voor ‘met vertrouwen’ en een paar
mensen waren in de loop van de avond
omgeslagen van ‘afwachtend’ naar ‘met
vertrouwen’. Ook gaf bijna de complete
zaal, door het opsteken van groene kaarten, aan dat het SpaarGas team de volle
steun heeft voor de vervolgstappen en
dat de aanwezigen het positief vinden
om later dit jaar door de gemeenteraad
als startwijk te worden gekozen.
De komende tijd zal in veel straten
een ‘straat event’ worden gehouden,
waar straatcoaches de buren helpen
om hun online-huisdossier in te vullen.
Met die informatie kunnen we dan weer
verder met het verduurzamen van de
wijk en het voorbereiden van het ZonneWarmteNet. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.
Meer weten? www.ramplaankwartier.nl
of email spaargas@ramplaankwartier.nl

Oproep 75 jaar bevrijding: Verhalen uit onze buurt
In alle kranten en tijdschriften wordt in 2020 veel aandacht
besteed aan de viering van de 75-jarige bevrijding in mei. De
wijkkrant wil hier in het aprilnummer ook aandacht besteden.
Daarom vragen wij iedereen die verhalen over de oorlog en/of
bevrijding uit onze wijk heeft en/of foto’s en deze met de wijk
wil delen, deze op te sturen, of te bellen naar de redactie.

Het kunnen ook verhalen van ouders of grootouders zijn,
omdat wij beseffen dat van de huidige wijkbewoners er niet
veel zullen zijn die de oorlog hebben meegemaakt. Wij kunnen voor degenen die dat willen, langskomen en de verhalen
opschrijven. Wij horen graag van u.
Ingrid Schenk, L. van Dalelaan 41, 023 5247218 en 06 30299127

Wij Telen Groente in 2020
De eerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn
alweer begonnen.
De bloembedden worden omgespit
en de laatste kolen worden van het
Land gehaald om plaats te maken voor
de nieuwe teelten voor het komende
seizoen. Ook het komende seizoen
zal er weer een variëteit aan groente
en bloemen en fruit worden geteeld.
Tussen mei en november kun je als
oogstdeelnemer wekelijks een tas met
groente oogsten. Wil je in het nieuwe
jaar biologische groente en fruit eten?
Dichtbij huis geteeld, door je zelf ge-

oogst, diezelfde avond nog op je bord:
meld je dan als oogstdeelnemer aan via
de website: www.wijtelengroente.nl.
Vind je het leuk om af en toe een
handje te helpen op het Land en zo het
telen van de groente van dichtbij mee
te maken, dan ben je ook van harte welkom. Kom eens langs op een woensdagof vrijdagochtend, en maak kennis met
de andere vrijwilligers en tuinder Erik
de Keulenaar. Tot ziens op het Land
aan de Pieter Wantelaan!

De wijkdichter

Verstild tapijt
Hoe wit het tapijt, dat hier op de wereld is gelegd.
Prachtig verstild, met krakende voetstappen.
Geen haast is mogelijk, het spiegelende wegdek
had beter gewerkt met schaatsen aan.
Ja! Daar is nog een hagelwit onaangetast
strakgetrokken stuk sneeuw! Een onbeschreven
blad dat jij mag beschrijven op jouw manier.
Foto: Liesbeth Zuidema

Foto: Evert Root

Plannen SpaarGas gepresenteerd

Het ooievaarsnest is
geplaatst! Nu afwachten
of de ooievaars het
gaan bewonen.

Zo kun je elk moment geheel opnieuw beginnen
Simone de Maat

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Voor heerlijke
ambachtelijk
bereide pizza's
Keuze uit 26 cm of 33 cm

Met alleen de beste
verse ingredienten!

O

Het ommetje

mdat ik laatst de slaap niet vatten
kon, besloot ik een ommetje te
maken. Het was kwart over elf, een
tijdstip waarvan ik meende dat dat
voor de meeste mensen bedtijd was.
Maar niet voor die van ons verrukkelijk gelegen
wijkje. Ik liep door de Leendert Meeszstraat waar
bijna zonder uitzondering de tv aanstond. Die
kop van Jinek zag je, en het spleetje tussen de
tanden van presentator Tijs van den Brink leek
van enige afstand nog groter. Vervolgens draaide
ik mee met de bocht, stak de Rollandslaan over en kwam aan
in de Pieter Wantelaan. Daar kon ik moeilijker binnenkijken,
want de meeste woonkamers bevinden zich een verdieping
hoger. Maar ook daar brandde veel licht.
Ik sjouwde langs de aanleunwoningen en zag oma’s met
hun voeten op bankjes, het hondje op schoot, een blokje kaas
of een stukkie leverworst binnen handbereik. Tenslotte kwam
ik uit op de Hospeslaan waar de meeste gordijnen gelukkig
nog niet waren gesloten. Op een adres werd niet naar het
scherm gekeken, maar verdomd, gelezen. Ik ontwaarde een
oudere man, zittend in een fauteuil, onder een knoert van
een schemerlamp, met een boek in de hand. Naast hem op
een tafeltje een glaasje wijn. Het tafereel oogde zo knus,

Probeer ook eens
onze Lasagna Bolognese en
Melanzane alla Parmigiana
_ 700 gram)
(bak +

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

dat ik bijna wilde aanbellen om te vragen of ik
misschien ook even in de fauteuil mocht zitten.
In een andere kamer zag ik een lange sliert van
een puber een balletje gooien naar zijn ouweheer. Afgaande op de zwaaiende gebaren van de
moeder, schatte ik in dat zij daartegen ageerde.
Vermoedelijk meer uit gewoonte, want de mannen gingen gewoon door.
Wat ik op mijn expeditie ook graag wilde
weten was, hoe de woonkamers waren ingericht.
In de Dickmansstraat passeerde ik een kamer die
er nogal leeg uitzag. Wellicht waren de verhuisdozen nog niet
uitgepakt? Ik bleef wat langer gluren en kon uiteindelijk niks
anders bedenken dan dat dit interieur een bewuste keuze
moest zijn geweest. De rest van wat ik tegenkwam, behoorde
helaas tot de categorie ‘meer van hetzelfde’. Daarbij zij aangetekend dat het pontificale bankstel zich in het Ramplaankwartier mag verheugen in een grote populariteit. Dat
geldt evenzeer voor de robuuste eettafel en het hoekje waar
vermoedelijk alleen pa of ma achter de computer kruipt.
U begrijpt dat ik eenmaal weer thuis en in bed, als een blok
in slaap viel na al deze indrukken.

Frans van Deijl

Al 80 jaar uw vertrouwde bakker!

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993
06 23140320

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

Complete vachtverzorging
voor uw hond
elswouthondentrimsalon.nl

Mondi Animali
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat
mondianimali.com

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286

Foto: Evert Root

Hondentrimsalon Elswout

‘Het tafereel oogde zo knus, dat ik bijna wilde aanbellen om
te vragen of ik misschien ook even in de fauteuil mocht zitten.’
Wijkkrant Ramplaankwartier
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De jeugd denkt over de toekomst
7 dagen per week geopend van 08:30 uur tot
00:00 uur voor ontbijt, lunch, borrel, diner
en zaalverhuur.

Terwijl in de wijk allerlei initiatieven ontstaan om de wijk
te verduurzamen d.m.v. warmtepompen en laadpalen,
gaan de kinderen van de groepen 7 van de Beatrixschool
nog een stapje verder.
De afgelopen maanden hebben zij
nagedacht over hoe de wereld er in
2050 uit zal zien en hebben zij voertuigen en gebruiksvoorwerpen ontworpen

waarvan zij denken dat deze in 2050
onderdeel uitmaken van hun leven.
Verschillende gastsprekers zijn naar
de school gekomen om de kinderen te

vertellen over e-mobility, het recyclen
van accu’s en de werking van waterstof. Dit ter inspiratie van de kinderen.
Na een wilde brainstormsessie zijn de
kinderen aan de slag gegaan. De namen
van de ontwerpen geven u een indruk
van het brede scala aan ideeën die
kinderen hebben: ‘De windvanger’, ‘De
zonnetube’, ‘De onderwaterstad’, ‘De
voedsel-recycle-printer’, ‘e-skate bord’,
‘Solar-xp’, ‘de elektri ballon’.
De kinderen hebben hun ideeën
uitgewerkt in prototypes en aan de klas
gepresenteerd. Als het aan deze kinderen ligt, gebruiken wij in 2050 alleen
nog zonne- en windenergie, bewegen
wij ons voort door de lucht en is het
land om op te wonen en voor natuur.
Het wonen onder water spreekt ook erg
tot de verbeelding van de kinderen.
In de hal van de Beatrixschool kunt u
op de monitor de presentaties zien van
de kinderen, die zijn opgenomen voor
een green screen. Dit heeft de kinderen
de mogelijkheid gegeven om een achtergrond te kiezen die bij het onderwerp van hun presentatie past. Komt u
vooral kijken, het ziet er prachtig uit.

Hé Buuf

MUIS
IN
DE
WIJK
Door Pauline Baartmans
VA L E N T I J N S M E N U
Kom op 14 februari de liefde vieren!
Wij hebben een heerlijk 3 gangen
menu samengesteld waarbij u het vooren nagerecht gezellig kunt delen:
Kraantje proeverij

mini carpaccio | gerookte zalm | truffel kroketjes |
gegrilde tonijn | soepje | brood | olijven

Gefileerde zeetong

gewokte spinazie | hasselback
aardappel

Rib eye

of

gepofte aardappel |
kruidencrème |
seizoensgroente | jus met
kruidenboter

Chocolade dessert

chocolade crème brûlée | chocolade mousse |
chocolade ijs | frambozencoulis

023-5241266

|

contact@kraantjelek.nl

|

www.kraantjelek.nl

|

Duinlustweg 22, Overveen

Muts op, jas aan, warme sjaal,
is dat wel nodig allemaal?
Ik wil schaatsen en lekker sleeën,
sneeuwpop maken met zijn tweeën..
Van dat koude winterweer,
maar het lijkt wel lente Beer!

Hé Buuf is zeker geen onbekende in
onze wijk. Ooit bijeengekomen als
gelegenheidskoor voor een wijkfeest in
september 2002, bleek het zo gezellig
en inspirerend om met buufjes te
zingen, dat we ermee zijn doorgegaan.
Nu, ruim 17 jaar verder, telt het koor
35 leden, van wie velen al vanaf het
eerste uur. Een idee werd geopperd
om weer eens “back to our roots”
te gaan en mannen, vriendinnen of
buurvrouwen uit te nodigen om een
paar keer mee te repeteren en dan met
een Hé Buuf XXL gelegenheidskoor
op te treden. Het plan bleek zo aan
te slaan dat onze gelederen bijna zijn
verdubbeld. Na 4 repetities in maart
gaan we op zondag 29 maart om 15.00
uur optreden. Helaas is het Wapen van
Kennemerland hiervoor te klein en zijn
we daarom uitgeweken naar Sociëteit de Vereniging, aan de kop van de
Zijlweg. We nodigen u van harte uit om
naar ons te komen luisteren.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Een jaar wonen in de buurt

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 ontmoetingscentrum Tuindershart
- 	Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en
ergotherapie
-	Onderdeel van Kennemerhart

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

Yogales in het
Ramplaankwartier
Uitgangspunten:
rustig, vriendelijk, tevredenheid,
fysieke oefeningen
gedragen door adem

Meer weten?
Bel 023 5 214 214

De lessen zijn voor iedereen
geschikt. Proefles mogelijk
(s.v.p. aanmelden)

RIBW K/AM heeft sinds 1 jaar ook een locatie in het Willem
Dreesplantsoen. In het prachtige pand wonen mensen met
een psychiatrische kwetsbaarheid.

Huisstijlelementen (grafisch)

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl

vlinder-yoga@hotmail.com

023-5249436
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et is een WMO-voorziening:
mensen kunnen hier komen
wonen als de gemeente
hiervoor een beschikking
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft afgegeven.
(De WMO is een wet in het kader van
hulp en ondersteuning. Het doel van
de wet is om burgers te helpen, zodat
zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen en deel kunnen
nemen aan de maatschappij). Ze worden begeleid door RIBW K/AM vanuit
de visie Vitaal Verder.
Uiteindelijk wil ieder mens regie kunnen voeren over en grip hebben op het
eigen welbevinden. Mensen met een
(ernstige) psychiatrische kwetsbaarheid
net goed als ieder ander. RIBW K/AM
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is ervan overtuigd dat iedereen dit ook
kan en helpt mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid te ervaren wat
‘welbevinden’ voor hen betekent, door
hen te ondersteunen bij het maken
van eigen keuzes en hier zelf invulling
aan te geven. De kwetsbaarheid van
veel mensen is vaak blijvend, maar
dat hoeft een betekenisvol meedoen
in de samenleving niet in de weg te
staan. Prettig wonen in een buurt hoort
daarbij.

Hoe bevalt het?

Na een jaar functioneren hebben wij
een bezoekje gebracht om te informeren hoe het de bewoners vergaat, en
of het allemaal bevalt en lukt. Om met
dat laatste te beginnen: een volmondig

ja! Bewoner Fred vertelt enthousiast
dat hij het prima naar zijn zin heeft.
Hij maakt graag een wandeling - hij is
herkenbaar aan zijn kleurige “kalotje”
-, ook naar de Deka en de Texaco. “Je
moet er zelf wat van maken,” verzekert
hij, “dan blijf je het langst zelfstandig.”
Dit is precies wat de doelstelling is
van deze beschermd wonen locatie. Op
de locatie is 24-uursbegeleiding aanwezig. Het is géén zorglocatie (er zijn geen
verpleegkundigen), maar elke bewoner
heeft een ruim appartement waarin hij/
zij zo zelfstandige mogelijk kan (leren)
leven. Zo nodig wordt hij ondersteund,
maar hij houdt zo veel mogelijk de
eigen regie en zelfstandigheid. Als de
situatie flink verbetert, wordt gezocht
naar een vorm van zelfstandig wonen
met ambulante begeleiding elders.

Vakantie naar Slagharen

Fred is inmiddels een graag geziene
bezoeker bij de werktuin achter de Blinkert. Het timmeren van een kippenhok
kan je rustig aan hem overlaten, terwijl
hij voluit vertelt over zijn vakantie naar
Ponypark Slagharen afgelopen zomer,
samen met een paar medebewoners.
Voor Fred is het duidelijk: hij hoeft hier
nooit meer weg.
U, als wijkbewoner, kunt altijd een
kijkje komen nemen. Ook als u vragen
heeft of opmerkingen, bent u welkom.
Wist u overigens dat u ook “maatje”
kunt worden? Yvonne van Rutten,
activiteitenbegeleidster, vertelt u er
graag meer over. Zij is bereikbaar via
het telefoonnummer van de locatie:
088-2148375
Jacqueline Moerkerk en
Annelies Homburg

01-06-17 16:39
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Boek van buurtgenoot Max Verbeek:
De Provo’s, de Prinses en de Prinsengracht
Ramplaankwartierbewoner
Max Verbeek heeft een boeiend boek gepubliceerd over de
broeierige tijd in de jaren zestig:
de tijd van het tarten van de
autoriteiten, Vietnam, de rellen
rond het huwelijk van Beatrix

en Claus, Bob Dylan… De wat
naïeve “Marnix” geeft les op een
jongensinternaat (Hageveld?), is
bevriend met Japi en Guusje, een
vriendschap die door verliefdheid behoorlijk onder druk komt
te staan. De rol van Japi bij het

gooien van de rookbom naar
de koets en die van de onopvallende benedenbuurman in
Amsterdam maken van deze
fictieve, bijna-historische roman
een nostalgische terugblik naar
de tijden van toen.
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40 JAAR WIJKKRANT

Uit de oude doos

oktober
1980

In de afgelopen jaren
zijn er heel wat artikelen verschenen in de
wijkkrant Ramplaankwartier. Wij zijn eens
gaan snuffelen en hebben de meest leuke,
bijzondere, opmerkelijke en bijna-vergeten
berichtjes bij elkaar
gezet.

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

juni
1981

w w w. y o g a k e n n e m e r l a n d . n l
www.taichikennemerland.nl

Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem

–

Hoofddorp

-

Beverwijk

–

 angiften inkomstenbelasting en ook
•A
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 administratieveen fiscale problemen en of vragen
sta ik voor u klaar en het credo is:
samen de toekomst in!

oktober
1983

Velsen

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

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

De Boekhouders
Teunizen Holding B.V.
Mobiel: 06 427 327 07
rekenmaar@gmail.com
Contact adres: Gert Teunizen
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Wij helpen jou waardevol en zorgeloos te beleggen door
uiterst zorgvuldig de allerbeste duurzame beleggingsfondsen 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

juni
1982
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Stadswal
van Haarlem
in de winter
Nicolaes Pietersz. Berchem, 1647
Gezicht op de stadswal van
Haarlem met de Gasthuistoren en
de Kleine Houtpoort. Links laden
mannen biervaten op een slede,
rechts twee kolfspelers.
Het tafereel speelt zich af vlakbij
de plek waar in onze tijd het
gebouw ‘de Egelantier’ staat.
Het schilderij is in 1958 in bruikleen gegeven aan het Frans Hals
Museum, Haarlem, door het Rijksmuseum Amsterdam.

Bron: Rijksmuseum, Amsterdam

Nicolaes of ‘Claes’ Berchem
(1621/1622-1683) was de zoon
van Haarlemse stillevenschilder
Pieter Claesz. Van zijn vader kreeg
Nicolaes de eerste schilderlessen
en daarna onder anderen van de
landschapschilder Jan van Goyen.
Berchems vroegste werk bestaat
dan ook uit landschappen, geschilderd in Van Goyens losse stijl in
bruine en gele tinten. In de jaren 50
van de 17de eeuw reisde Berchem
mogelijk naar Italië, maar dat is niet
zeker. In elk geval ging hij daarna
kleuriger schilderen en wordt hij
gerekend tot de tweede generatie
italianisanten: Nederlandse schilders die zonovergoten landschappen en taferelen schilderden in een
Italiaanse sfeer.
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KWARTIERMAKERS

TEKST JOOP K. DE VRIES FOTO JOHAN VAN DER KLAAUW

A

‘Ik hou zielsveel
van buikdansen’
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer buikdanseres Gladys
Gatica Cerda (35). Samen met haar man Gert Jan (34), hun zoontje
Hayden (7) en hond Snoefy woont ze sinds 2018 aan de Hospeslaan.

Buikdansen
brengt je
heel sterk in
verbinding met
je vrouwelijke
kanten.

ls er iemand enthousiast is over de
buurt, dan is het Gladys wel. “Ik geef
een tien. En als honderd het maximum
zou zijn, gaf ik een honderd. Ik ben
gek op de buurt. Ik ben er super, super
blij mee. Er is een bepaalde energie in de buurt die
ik bijzonder vind. De mensen zijn vriendelijk. Het
voelt hier warm als in een klein dorpje. Ik ben super
dankbaar dat ik hier mag wonen. We hebben geen
plannen om ooit weg te gaan.” Best bijzonder, als je
bedenkt welk pad Gladys heeft afgelegd om in het
Ramplaankwartier terecht te komen. Ze is geboren
in een getto in Santiago, de hoofdstad van Chili.
Met haar ouders, oma, zes ooms en tantes en hun
kinderen woonde ze op een klein stukje land. Op
haar vijftiende kwam ze bij toeval in aanraking met
buikdansen. Gladys: “Ik zag een buikdansles en was
direct gegrepen. Dat moest ik leren! Sindsdien ben
ik nooit meer gestopt. Ik hou zielsveel van buikdansen. In Chili is het heel populair. De cultuur van
Zuid-Amerika lijkt op die van het Midden-Oosten,
waar het buikdansen oorspronkelijk vandaan komt.”

Amira

Op haar eenentwintigste begon Gladys haar eigen
succesvolle buikdansschool Amira. Met het geld dat
ze daarmee verdiende, kon ze haar studie Engels
aan de universiteit betalen en haar familie helpen.
Ondertussen volgde ze workshops bij de beste
buikdanseressen van de wereld. Op een van haar
studiereizen naar Brazilië ontmoette ze Gert Jan
in een hostel. “Hij was alles wat ik mijn hele leven
wilde: lang, blauwe ogen, westers, maar vooral mijn
zielspartner.” In juli 2012, anderhalve maand voor
de geboorte van Hayden, verhuisde Gladys naar
Haarlem, zonder ooit in Nederland geweest te zijn.
In november gaf ze alweer de eerste buikdanslessen.
En dat is ze blijven doen. Daarnaast treedt ze als
Amira op in het hele land en danst ze in het weekend bij Bir Bey in Amsterdam. “Eén van de weinige
restaurants in Nederland met een vaste buikdanseres. Elke Turkse Nederlander kent het.”

Vrouwelijkheid omarmen

Gladys gaat momenteel vol voor een eigen ontmoetingsplek voor vrouwen in Haarlem. Niet alleen
voor dans, maar ook voor spiritualiteit. “Buikdansen
brengt je heel sterk in verbinding met je vrouwelijke kanten. Je doet veel met je bekkenbodemspieren. Je beweegt je buik en heupgebied. Daar zit
je chakra met levensenergie en creativiteit. Dans
is in alle oude culturen een manier om contact te
hebben met de spirituele wereld en vrouwen waren
verantwoordelijk voor dat contact. In het oude
Egypte bijvoorbeeld waren er buikdanseressen in
de tempels. Ik ben opgegroeid in een spirituele
vrouwelijke groep met al die tantes. Mijn oma was
verantwoordelijk voor contact met boven en gaf

boodschappen door. Zij was een wijze vrouw. Ze kon
helen met kruiden en keek daarbij naar de stand
van de maan. Ik wil een ontmoetingsplek creëren waar vrouwen niet alleen plezier beleven aan
buikdansen, maar ook de spirituele betekenis ervan
leren kennen en hun leven meer met de cycli van
de natuur en hun vrouwzijn plannen. In Westerse
landen proberen vrouwen te functioneren als een
man. Als een liniaal met altijd dezelfde hoeveelheid
energie. Daardoor lopen ze tegen een muur aan.
Vrouwen zijn geen liniaal, maar cyclische wezens.
Wij menstrueren elke maand, dat is een periode
waarin we minder energie hebben, maar waarin we
wel diep naar binnen kunnen gaan. We kunnen dan
dieper mediteren dan een man. In die periode ontstaat wijsheid. Als we ovuleren hebben we juist veel
energie. We kunnen tien uur achter elkaar werken,

‘Vrouwen zijn geen liniaal,
maar cyclische wezens’
de kinderen van school halen, eten koken, sporten
en daarna met vriendinnen afspreken. Die twee
kanten hebben vrouwen elke maand. Het is onze
kracht als vrouw. Een cadeau van de natuur dat we
moeten omarmen, daar worden onze levens beter
door. Als vrouwen hebben we de afgelopen tientallen jaren dezelfde rechten gekregen als mannen: we
kunnen studeren en carrière maken. Maar we zijn
doorgeschoten door ons als een liniaal te gedragen.
Vrouwen denken vaak: als ik me vrouwelijk gedraag,
dan letten mannen alleen maar op mijn uiterlijk en
denken ze dat ik niet goed ben in mijn werk. Nederlandse vriendinnen zeggen tegen me: ik ga niet
koken, want dan denkt mijn man dat ik alles in huis
ga doen. Het is nu tijd om de verworven rechten te
combineren met onze vrouwelijke kant.”

Anaïtha

De naam voor de nieuwe ontmoetingsplek is er al:
Anaïtha, genoemd naar de maangodin in het oude
Mesopotamië. De godin van vrouwelijkheid en
vruchtbaarheid. Er zal ook ruimte zijn voor yoga,
maancirkels, healings, tarotlegging en bellyfit. Gladys wil nog wel benadrukken dat het niet zweverig
wordt. “Alles wat ik doe moet voor vrouwen in het
dagelijkse leven nuttig zijn. Ik ben heel nuchter:
daarom moet ik in Nederland zijn.”

Voor mannen?

Tot slot voor al die mannen die ook graag willen
buikdansen. Kan dat? Gladys: “Volgens mij is buikdansen niet bedacht voor mannen. Bij buikdansen
gebruik je bijvoorbeeld je bekkenbodemspieren en
mannen hebben die niet. Maar voor wie graag wil, er
zijn wel dansscholen die les aan mannen geven.”

GLADYS’ RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK
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TUINTIPS

TEKST ANNEKE KOPER

Red onze vlinders en bijen
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haar bloemen opent, sommige in de
ochtend, andere in de avond. Planten
werken samen met overdag of nachtelijk vliegende insecten. Onderling
communiceren insecten met geuren en
smaakstoffen. Zij maken deel uit van
het voedselweb, en zijn voedsel voor
bijvoorbeeld vogels zoals koolmees,
roodborst en heggenmus. Insecten zijn
hele interessante dieren, neem eens de
tijd om ze te observeren.
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Inheemse planten in het zonnetje

In 2015 heeft een onderzoek in Duitsland uitgewezen
dat het aantal vliegende insecten sinds 1989 met
76% is afgenomen en dat geldt ook voor Nederland.

met plezier!
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Alles voor tuin, huis en dier
Vlaamseweg 1 Haarlem | www.dekatuin.nl
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W

e roepen mensen op om
een bijdrage te leveren
aan het leven van insecten door het aanleggen
van een microklimaat. Elke tuin kan
een kraamkamer zijn voor insecten en
een stapsteen in de verspreiding. Planten zijn heel belangrijk voor insecten.
De bloemen leveren nectar en stuifmeel
en de bladeren zijn voedsel voor nieuwe
generaties. Plantensoorten met bladeren die door larven (rupsen) gegeten
worden, noemen we waardplanten. De
brandnetel is bijvoorbeeld een typische
waardplant voor de vlinders dagpauwoog en kleine vos; de klimop voor het
boomblauwtje. Op de waardplant zet
het volwassen insectenvrouwtje haar
eitjes af. Uit het ei komt een klein rupsje dat alleen van de waardplant eet tot
aan de verpopping.

Rommelhoekje in de tuin

Laat voor de eitjes en de rupsen wat
planten op de achtergrond staan zoals
een klimop op de schutting of een bosje
brandnetels in een rommelhoekje
achterin de tuin. Zo’n rommelhoekje
met bladresten en afgestorven planten
is ook heel belangrijk voor de overwintering van dieren: van rupsen en poppen tot egel en pad. Niet opruimen in
het najaar, dat kan beter in het voorjaar
als de temperatuur omhooggegaan is
en de slapende dieren wakker zijn of
uit hun pop gekropen zijn. In zo’n
hoekje, liefst met veel zon, kun je ook

een insectenhotel neerzetten als
onderkomen voor wilde bijen.

Insecten en zonnewarmte

Insecten worden actief na het opnemen van zonnewarmte. Veel bloemen
reageren ook op zonnewarmte en
staan dan open voor bestuiving. Elke
plant heeft haar eigen tijd waarop zij

Om insecten aan te trekken plant je
tien of meer inheemse planten, bij
voorkeur op een zonnige plek. Er groeien vast al een paar inheemse planten,
madeliefje, paardenbloem en wilde
margriet. Het is belangrijk dat er variatie is in de bloei van plantensoorten
vanaf het voorjaar tot de late zomer,
zodat volwassen insecten het hele
groeiseizoen door voedsel kunnen vinden. Dit kunnen eenjarige, tweejarige of
vaste planten zijn. Zorg dat de planten
geschikt zijn voor de grondsoort van uw
tuin. Maak nu een plan voor de tuin in
het voorjaar.

Geliefde planten bij insecten
Een greep uit de 1400
plantensoorten van onze
inheemse flora:
Rode klaver, witte klaver
en andere vlinderbloemigen leveren de meeste
eiwitten.
Paardenbloem en madeliefje van de asterfamilie
zijn goede nectarplanten
in het voorjaar.

Koninginnekruid en
kattenstaart trekken veel
vlinders in augustus,
gehakkelde aurelia is dol
op overrijpe bramen of
appels.

Betonie is een goede
plant voor de grote wolbij.
Wilde marjolein, drachtplant voor wilde bijen,
geliefd bij dagvlinders
als kleine vos en bruin
zandoogje.
Klimop bloeit als laatste
soort in het seizoen en is
waardplant van het boomblauwtje en is nectar-plant
voor bijen en atalanta.
Prikneus, waarvan de
plantharen worden
gebruikt als nestmateriaal
door bijen.
Veldzuring, waardplant
kleine vuurvlinder.
Egelantier, een roos. De
behangersbij gebruikt het
blad voor nestmateriaal.
Ruig klokje en prachtklokje, geschikt voor de
klokjesbijen.

Teunisbloem, bloeit in de
avond voor nachtvlinders
en ruikt dan heerlijk.

Fluitenkruid, gewone
bereklauw en venkel, zijn
schermbloemen: die leveren veel insectennectar.
Reacties kunnen gestuurd
worden aan Anneke Koper
a1ahk@hetnet.nl
Meer informatie:
vlinderstichting.nl/helpmee/kom-in-actie
denederlandsebijen.nl
knnv.nl (Vereniging voor
veldbiologie)
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BOSWACHTERSBLOG

TEKST RIEN DE VRIES

Werk in
uitvoering
op Elswout

E

lswout is een rijksbeschermde
buitenplaats met tientallen
monumenten en een schitterend parkbos met een grote
verscheidenheid aan flora
en fauna. Elswout is op weg naar een
gastvrije buitenplaats, waar natuur,
cultuur en ontspanning samen komen.
Om dit te realiseren is Staatsbosbeheer
druk bezig met het opknappen, aanleggen en renoveren op de buitenplaats.

opgeknapt tot een multifunctionele
ruimte in 18de-eeuwse stijl. Tijdens
deze renovatie kwam Staatsbosbeheer
een schitterend plafond tegen dat verstopt was achter een nep plafond. In de
gerenoveerde jachtkamer zal het oude
plafond weer zichtbaar zijn.

Boomveiligheid

Een van de vast terugkerende onderhoudstaken in gebieden van Staatsbosbeheer is het controleren van de
boomveiligheid, ook wel VTA genoemd.
VTA is een afkorting van Visual Tree
Assessment, en letterlijk vertaald
betekent dit visuele boomcontrole.
Zo worden alle bomen langs de paden
gecontroleerd zodat bezoekers veilig
het bos in kunnen, zo ook op Elswout. Wanneer een boom dreigt om te
vallen of er veel dood hout in de boom
zit, wordt voor de veiligheid van de

Jachtkamer

bezoekers het dode hout of zelf de hele
boom verwijderd. Voordat dit gebeurt,
controleert de boswachter ecologie elke
boom. De boswachter bekijkt of er geen
vleermuizen, vogels of andere bijzondere planten of dieren in of bij de boom
zitten. Is dat wel het geval, dan wordt
naar een andere oplossing gezocht.
Wanneer nodig wordt er een vergunning aangevraagd voor de ingrepen.
In november zijn er twee beuken in
de laan bij het poortgebouw ‘’getopt’’.
De stam blijft staan voor vleermuizen,
vogels en insecten. In februari gaat
Staatsbosbeheer met behulp van een
boomveiligheidscontroleur veder met
de VTA.

Verlichting en nieuw pad

Om de bezoekers van Elswout een veilig
bezoek te bieden is er een nieuw lichtplan ontwikkeld. Binnen het lichtplan

Foto: Jacqueline Moerkerk

De rechterkant van het 16de-eeuwse
poortgebouw is sinds begin 2019 verhuurd aan een praktijk voor psychologische hulpverlening en psychotherapie. Naast de praktijk in de voormalige
boswachterswoning bevindt zich ook
nog een jachtkamer die in gebruik was
als vergaderruimte van Staatsbosbeheer. De ruimte wordt gerenoveerd en

Foto: Evert Root

Wie regelmatig op en rond Buitenplaats Elswout
komt, kan het niet gemist hebben. Er gebeurt de afgelopen paar maanden van alles rond de buitenplaats.

Inloopavonden voor
nieuwe ontwikkelingen op Elswout
di. 3 en do. 5 maart
18.00 -21.00 uur.
Locatie: Boerderij
Elswout.

Foto’s: Boswachtersblog

Linksboven:
oude plafond
jachtkamer
Elswout.
Linksonder:
verlichte en
strakke paden.
Links: er wordt
hard gewerkt
aan nieuwe
beschoeiingen.
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is er rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Denk daarbij aan
vleermuizen die last kunnen hebben
van het licht of het beschadigen van de
bijzondere bomen en stinzenplanten.
Staatsbosbeheer heeft gekozen voor
duurzame verlichting die tegen een
stootje kan en opgaat in het landschap.
Op deze manier behoudt Elswout haar
natuurlijke uitstraling. Het eerste deel
tussen het poortgebouw en de orangerie is ondertussen gerealiseerd. Later
volgt de laan richting de koetshuizen
en het grote huis. Bij de aanleg van de
nieuwe stroomkabels moest het pad
rond de hertenbaan open. Hierbij is er
voor gekozen om direct de paden rond
de hertenbaan opnieuw te beleggen
met schelpen.

Aan de waterkant

De grachten, kanalen en vijvers op
Elswout krijgen de komende jaren ook
een opknapbeurt. Elk jaar worden op
bepaalde plekken grote hoeveelheden
blad uit het water gehaald zodat het
water niet dichtslibt, maar dit is niet
genoeg. De beschoeiing van de waterkanten is in slechte staat. Een beschoeiing is een houten constructie langs de
waterkanten zodat deze niet afkalft. Op
sommige plekken is de oude beschoeiing nog te zien in het water. In januari
start Staatsbosbeheer met de beschoeiing aan de westkant van Elswout tussen
de moshellingen en folly Kabuur. In de
komende jaren zal Staatsbosbeheer de
complete beschoeiing van Elswout vervangen. Bij de aanleg van de beschoei-

ing wordt er gewerkt met duurzaam,
eerste klas FSC gekeurd hout.

Stallen van Goof

Aan de achterzijde van Elswout, aan
de Duinlustweg, liggen de Stallen van
Goof. Voor velen een bekende plek waar
vroeger een kleine kinderboerderij met
vele gekke dieren gevestigd was. Deze
stallen staan al geruime tijd leeg en
worden gebruikt als opslag. Rondom
de stallen en het oude woonhuis heeft
Staatsbosbeheer in november het
terrein gladgetrokken en opgeruimd.
Er stonden ook veel essen die door de
essentaksterfte dood of ziek waren.

Het Koepad

Het fietspad tussen het Ramplaankwartier en Duinvliet is voor velen
een bekende route tussen Haarlem,
Elswout en de rest van Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Na jarenlang een
te kort te hebben gehad aan financiering om het fietspad op te knappen, zal
Staatsbosbeheer in januari beginnen
met het aanleggen van een nieuw stuk
fietspad. Bij het opnieuw aanleggen van
het fietspad heeft Staatsbosbeheer nog
wel de uitdaging om de oude beuken
langs het pad niet te beschadigen.
Hierom zal er worden gewerkt met een
CO2 neutrale mix van fijn IJssel en Maas

‘De stallen van Goof. Voor velen een bekende
plek waar een kleine kinderboerderij met
vele gekke dieren gevestigd was’
Omdat ze langs de weg stonden, heeft
Staatsbosbeheer in het kader van de
boomveiligheid de bomen omgezaagd.
Staatsbosbeheer bekijkt nog wat de
toekomst is voor het terrein. Voorlopig
blijft het tijdelijke opslag en lopen er
schapen.

Middenduin

Achter Elswout ligt Buitenplaats Duinlust en Middenduin. De parkeerplaats
aan de Duinlustweg is in een slechte
staat en kan een opknapbeurt gebruiken. Deze winter zal de parkeerplaats
voorzien worden van een nieuwe laag
half-verharding.

grind. Deze verharding is water en
luchtdoorlatend en heeft een minimale
druk op de wortels van de beuken. Met
de aanleg van dit nieuwe stuk fietspad is er een begin gemaakt aan het
opknappen van het Koepad.
Op deze manier maakt Staatsbosbeheer van Buitenplaats Elswout een
culturele en gastvrije buitenplaats met
ruimte voor cultuurzoekers en natuurgenieters. Voor wie meer wil weten over
de ontwikkelingen op Elswout check de
werk-in-uitvoering site van Staatsbosbeheer of bekijk de video: Elswout, een
gastvrije culturele Buitenplaats.
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DE TIEN VRAGEN

VERA FUNKE
ervaren auteur
06-45778744
contact@verafunke.com
www.verafunke.com

TEKST INGRID SCHENK FOTO’S CHRIS UITERWIJK

Jonge wijkbewoners over hun sport

• huiswerkbegeleiding, bĳles, scriptiebegeleiding
• lezingen • familie- en bedrĳfsgeschiedenissen
• ‘petite histoire’ van mensen en gebouwen
(Biografie, In Memoriam)

Tienercoaching / Jongvolwassenen
coaching / Leerbegeleiding
Voor plezierig leven vol zelfvertrouwen!
Tienercoaching
Jongvolwassenencoaching
www.openhartigcoaching.nl
Leerbegeleiding
info@openhartigcoaching.nl
Milou van der Wolk
0613825661
Dickmansstraat 24

Nu de winters niet meer voor een bevroren Houtvaart
of Brouwerskolkje zorgen, wordt schaatsen een sport
die wij alleen op tv zien, of toch niet? Eeke Weenink
beoefent al 7 jaar enthousiast de schaatssport, maar wel
op IJsbaan Haarlem. De 10 vragen voor Eeke (14 jaar).

E

eke schaatst al vanaf haar 7e
jaar. Eerst heeft ze ook geturnd
en gevoetbald, ook in combinatie met schaatsen. Nu is haar
enige sport nog schaatsen. De schaatssport wordt niet alleen in de winter
beoefend als de ijsbaan open is (van
oktober tot en met maart). ‘s Zomers
wordt er ook getraind door te fietsen,
looptraining en training met elastiek.
Schaatsen kan in wedstrijdverband,
maar ook recreatief worden beoefend.
1. Wat is schaatsen voor sport?
Iedereen weet wel wat het schaatsen
inhoudt: het op schaatsen zo snel mogelijk een bepaalde afstand afleggen.
Voor mij, C-junior, betekent dit dat ik
bij wedstrijden afstanden van 100m,
300m, 500m, 700m, 1000m en 1500m
schaats.
2. Waarom heb je voor schaatsen
gekozen?
Mijn vader schaatste en samen met mijn
2 broers ben ik het toen ook gaan doen.

3. Wat vind jij het leukst aan schaatsen?
Dat je jezelf telkens kunt verbeteren.
Elke keer een betere tijd proberen te
schaatsen is een uitdaging.
4 .Bij welke vereniging schaats je?
IJsclub Nova Zembla en STG
Zaanstreek.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen bestaat een team?
Met de IJsclub schaatst je samen.
6. Train je met leeftijdgenoten,
trainen meisjes en jongens met
elkaar of is dit apart?
Je traint in een groep van 10-20 mensen; die groep bestaat uit verschillende leeftijden van jong tot zelfs
volwassenen, jongens en meisjes.
Maar je schaatst dan met een groepje
van 3 à 4 personen die hetzelfde niveau
en tempo hebben. Vaak zijn dat leeftijdsgenoten.
7. Zijn er ook wedstrijden? Moet je
dan ook naar andere schaatsbaan?
Welke dag?

De wedstrijden zijn meestal op zaterdag
en doe je individueel. Daar kun je je
voor inschrijven. Er zijn op de ijsbaan
in Haarlem elke week wel wedstrijden
waar je aan mee kunt doen. Voor het
resultaat krijg je dan punten. Aan het
eind van het seizoen wordt er gekeken
wie de meeste punten heeft in het klassement. Twee keer per jaar schaats ik
wedstrijden in Thialf in Heereveen, dat
is natuurlijk helemaal super om te doen.
8. Welke dag/avond wordt er getraind?
Met mijn groep train ik 3 à 4 keer per
week een uur. Dat zijn vaste uren, de
KNSB (Kon. Nederlandse Schaats Bond)
uren. Niet elke club heeft dezelfde uren
of dezelfde dagen trainingsuren.
9. Hoe word je goed in schaatsen?
Door training, maar aanleg en talent is
ook belangrijk. Het doortrainen in de
zomer is ook heel belangrijk.
10. Is er een schaatser/schaatster die
je bewondert?
Nou en of, ik ben een grote fan van de
Noor Sverre Lunde Pedersen. Ik vind
zijn slag zo mooi en stijlvol. Van de
dames vind ik Joy Beune een mooie
techniek hebben, maar fan ben ik van
Anice Das en Sanneke de Neeling

Hoe en waar?
Schaatsen is mogelijk op kunstijsbaan
Haarlem. IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem.
Op de ijsbaan worden door verschillende clubs lessen gegeven vanaf 6 jaar.
Het aanbod is divers en de prijs afhankelijk van de keuze.
krassport.nl, ijsclubhaarlem.nl/
ijsclubnovazembla.nl/, stg-zaanstreek.nl
Op de ijsbaan kunnen ook schaatsen
gehuurd worden.

De redactie zoekt meer jongeren uit onze wijk die over hun sport willen vertellen. Dus doe je aan boogschieten, dammen, boksen, schermen of welke
sport dan ook: mail de redactie, dan nemen wij contact met je op. wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
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WIM BITTER

Onze dienstverlening omvat onder meer:
Verzorgen en beheren van uw zakelijke- en persoonlijke administratie.
Verzorgen van aangiften omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
Het verzorgen van uw salarisadministratie.
Verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting.
Fiscaal advies inzake schenkingen, testamenten, estate planning etc.
Het verzorgen van uw administratie kan, als dit gewenst is,
volledig online.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Ronald Stierhout. Telefoon: 023-5252818
e-mail: r.s.stierhout@sparrenheuvel.nl
Kantoor aan de Bloemendaalseweg 139
in Bloemendaal.
Ronald Stierhout is als RBc lid van het Register Belastingadviseurs
en als REP lid van het Register Estate Planners.

Klim naar het licht

B

ij de ochtend-uitlaatwandeling met mijn hondjes over
het Koeienpaadje viel het
opeens op: DE LUCHTBRUG
WAS WEG!! Ik herinnerde mij
meteen weer het moment dat de folder
in de bus viel met informatie over de
opzienbarende activiteiten van de
Nieuwe Bavo aan de Leidse vaart. Hierin werd vermeld dat, na een jarenlange
restauratie, de bisschop het tijd had
gevonden voor een feestje.
Nu heeft deze kerk, sinds mijn jeugd,
toch al een apart plekje in mijn hart.
Als kind woonde ik namelijk aan de
Oranjekade, onder
de witte rook
van die Bavo. Wij
waren er de enige
niet-katholieken.
Schreeuwend
jaloers waren wij op
buurtkinderen die
op katholieke feestdagen in het ‘goede
goed’ naar deze
kathedraal gingen en bij thuiskomst
met cadeautjes werden overladen.
Vanuit de kerk vonden optochten plaats
met drumbands en geestelijken voorop.
Beangstigend waren de rouwstoeten
met zwarte paarden, dito koetsen, begeleid door geroffel op met zwart doek
omklede trommels en de rijen in het
zwart gehulde rouwenden.
Maar nu stelde deze kathedraal de
bezoekers, tegen een geringe vergoeding, in staat om een van de torens,
de Mannentoren of de Vrouwentoren,
via spiltrappen te beklimmen naar een
luchtbrug. Die leidde weer naar een
andere toren, waar de weg omlaag afgelegd kon worden. Nu begrijp ik ook wel
dat je niet voor elke gelovige die slecht
ter been is een traplift kan aanbrengen,
maar 60 meter omhoogklimmen via een
wenteltrap, betekende dus ook 60 meter afdaling. En gezien de hoogte van
een gemiddeld treetje, kwam ik toch
uit op ongeveer 200 treden omhoog en
omlaag. Nu had ik een tijdje daarvoor
op de televisie Frans Bauer in China
Foto: Peter Goutbeek

Wij adviseren en kunnen behulpzaam zijn bij
het opzetten en beheren van uw financiële
administratie, zowel zakelijk (ZZP’er) of als
particulier. Wij hebben hier ruim 35 jaar ervaring
in en zijn inmiddels een begrip in de regio
Bloemendaal en omstreken.

INGEZONDEN

op een glazen luchtbrug boven een
afgrond zien lopen, daarop stampen en
enige danspasjes uitvoeren. Sindsdien
heb ik hoogtevrees!
De bedoeling van de actie van de
Bavo was natuurlijk naast dichter bij
het Licht ook dichter bij de Heer te
komen. Het uitzicht scheen magnifiek
te zijn, maar ik nam mij voor, daar dus
niet van te gaan genieten.
Daarbij vond ik het trouwens maar
een vreemde zaak dat Godshuizen zich
met commercie bezighouden. In het
Haarlems Dagblad stond een tijd geleden een foto van een midgetgolfbaan
in een kerk en werd
vermeld dat daar
ook rockconcerten
plaatsvonden, zelfs
tijdens de mis.
Sommige kerken
schijnen al te functioneren als asielzoekerscentrum,
faciliteren parenclubs of veranderen
in appartementencomplex. Hoe de huur
aan de Almachtige wordt overgemaakt,
dat hult zich in raadselen, maar zeker is
dat de jaarlijkse bijstelling plaatsvindt
naar aardse normen.
Maar terug naar onze Nieuwe Bavo.
De attractie tussen de torens schijnt,
ook financieel, een groot succes geweest te zijn en is feestelijk afgesloten.
Op die dag konden ‘torenklimmers’ via
een bouwkraan omlaag getakeld worden, vanaf de luchtbrug bungeejumpen
(elastiekspringen), abseilen of per
parachute een vrije val maken.
Tevens bestond de mogelijkheid om
met aan de armen bevestigde vleugels,
gehuld in witte pon met harp of bazuin,
als engel boven de stad te cirkelen.
De Rijks Luchtvaart Dienst is hierbij van
dienst geweest. Boven op de brug stonden enkele stevig gebouwde kapelaans,
met sportschoolervaring, om bij de bezigheden te assisteren. Maar van welke
gelegenheid ook gebruik gemaakt werd,
het was de zwaartekracht om het even!!

Wim Bitter

‘Hoe de huur aan de Almachtige wordt
overgemaakt, dat hult zich in raadselen’

BRIEVEN

Treurnis of kunst

In deze tijd waar de milieuvervuiling,
CO2 uitstoot en stikstofvermindering
hoog op alle agenda’s staan, kwam ik
bij een wandeling op 22 januari jl. de
volgende situaties tegen.

Omdat er veel kunstzinnige wijkgenoten zijn, dacht ik verheugd dat het
kunstwerken waren van wijkgenoten
die de wereldproblematiek op deze
wijze onder de aandacht wilden
brengen. Zoekend naar een naam c.q.
bordje met de naam van het kunstwerk
en de kunstenaar kwam ik tot de verbijsterende conclusie dat het helemaal
geen kunst is, maar diepe TREURNIS.
Om het afval naast de bakken achter
te laten getuigt niet van enige betrokkenheid met onze wijk. Toen bedacht
ik dat het misschien nieuwe bewoners
zijn die niet weten hoe het werkt in
onze wijk. Vandaar alles op een rij:
1. Voor afval kun je de ondergrondse
container gebruiken: daarvoor je pasje
gebruiken en het afval klein maken. Het
karton zou in de papierbak kunnen. Indien je nog geen pas hebt, of hem kwijt
bent kun je de bij buren even de pas te
leen vragen: dat kan in onze wijk.
2. Indien je geen zin hebt om alles
klein te maken, kun je digitaal op
Spaarnelanden.nl ‘grof vuilophalen’
bestellen: dit wordt bij jou voor de
deur opgehaald en NIET bij de containers. Bellen kan ook. Vervelend is dan
wel dat de rommel even bij jou in de
tuin moet voordat de Spaarnelanden
komen. Maar het is jouw rommel, dus
niet eerlijk als veel wijkgenoten er ook
last van hebben. Verminder de rommel:
begin bij de eigen wijk. Ingrid Schenk

Wijkkrant Ramplaankwartier
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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

Als professioneel rouwbegeleider kan ik je helpen
in de zoektocht naar een nieuw evenwicht. Neem
gerust contact op.

AGENDA

Foto: Ruud Maaskant

IN DE

Inloopavonden Elswout

Inloopavonden voor nieuwe ontwikkelingen op Elswout zij er op dinsdag 3
maart en donderdag 5 maart.
Tijdstip: Vanaf 18.00 uur -21.00 uur.
Locatie: Boerderij Elswout.

Elco Zwart
Zuider Tuindorpslaan 2
2015HR Haarlem
Tel. 023-5445546
06-46451839
praktijk@f ysioelswout.nl f ysioelswout.nl

Annemieke Bos

psycholoog & rouwtherapeut
www.rouwpraktijk.nl
info@rouwpraktijk.nl
06-57028031

Herbestemming

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

Fototentoonstelling
Kennemerduinen
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pijntjes verdwijnen vaak ongemerkt

uitsluitend bij de fit20 studio’s te

en rug-, nek- en gewrichtspijnen

volgen. fit20 hoort bij de vijf grootste

verminderen of verdwijnen.

fitnessketen in Nederland. Een aantal

of samen
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Zondag 9 februari: gluren bij de buren!
Het jaarlijkse huiskamerfestival doet ook dit jaar
het Ramplaankwartier
aan. Gratis toegankelijk kunt u genieten bij
uw buurtgenoten thuis
voor een sprankelend
optreden.

er bijna niet van kunnen
slapen. Luuk en Saar gaan
bijna op vakantie en ze
kunnen niet wachten om
weg te gaan…
Sofie en Jouke
Bloemveldlaan 72
12:00/13:30/15:00

Theater voor kinderen:
“Luuk en Saar gaan op
vakantie en nemen mee…”
Het is zo spannend, dat ze

Samsonites
Zij zijn een jonge band
van mannen op leeftijd.
Ze spelen o.a. liederen van

The Shadows, CCR, Rolling
Stones, Kinks en zelfs
Frank Sinatra
Van Raephorststraat 14
12:45/14:15/15:45
Ook op Elswout zijn op
verschillende locaties
(muziek)presentaties.
Voor meer adressen en
optredens in Haarlem: zie
www.glurenbijdeburen.nl/
haarlem

Dinomakers in Teylers

Teylers Museum presenteert de familietentoonstelling Dinomakers, waarin je
bekende beeld van de oertijd op zijn
kop gezet wordt. Een overzicht van
twee eeuwen paleokunst: de spannende, verrassende en soms controversiële
verbeelding van dino’s en ander prehistorisch leven door kunstenaars en
wetenschappers. Fossielen, schilderijen, tekeningen, toverlantaarnplaatjes,
films en modellen. 31 jan. t/m 01 juni
www.teylersmuseum.nl

www.fit20.nl
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De foto’s zijn wederom gemaakt door
boswachter Ruud Maaskant. Ditmaal is
het thema Lente in en om de Kennemerduinen. Kijkt u ook nog even op de
website voor leuke activiteiten in de
voorjaarsvakantie!
www.np-zuidkennemerland.nl

Foto: Diederick Ingel

Vanaf half februari t/m 19
april kunt u weer boeiende,
nieuwe foto’s bewonderen
in het bezoekerscentrum
aan de Zeeweg.

In Paviljoen Welgelegen in Haarlem
is tot 27 maart een expositie te zien
over historische Noord-Hollandse
panden met een nieuwe bestemming.
Fotograaf Lars van den Brink laat zien
hoe deze gebouwen door menselijke
inventiviteit nieuw leven en bestaansrecht hebben gekregen. Zoals restaurant de DAKKAS op een parkeergarage
in Haarlem en Fort Markenbinnen als
opleidingslocatie. Het Paviljoen is
open van maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.
Er is ook een tentoonstelling over de
historie van Paviljoen Welgelegen.

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

Wilt u een leuk evenement aankondigen in de wijkkrant van februari, mail wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
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Nursery theW illows
vaste planten kwekerij
Vlaamseweg 8
2015 GA Haarlem

aanleg en
onderhoud tuinen
Vlaamseweg 8
2015 GA Haarlem
Telefoon 023-5248665

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

