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Presentatie ZonneWarmteNet

In het Ramplaankwartier loopt zoals
bekend een project van bewoners
waarin de gemeente partner is en de TU
Delft onderzoekspartner. Het projectteam SpaarGas heeft een voorstel ontworpen voor een duurzaam en lokaal
warmtesysteem, het ZonneWarmteNet.
Dinsdag 28 januari presenteerde het
projectteam het voorstel. De opkomst
was groot, ruim 275 wijkbewoners
waren aanwezig. De kern van het
project is als volgt: de warmte van de
zon in de zomer wordt opgeslagen
onder de grond en in de winter gebruikt
om de huizen te verwarmen. Met een
wijk-warmtenet komt het opgeslagen
warme water bij de woningen terecht.
De huizen moeten geïsoleerd zijn.
Projectleider Eelco Fortuijn legde uit

De wijkraad kreeg van Staatsbosbeheer door dat het wegdek in april in
zijn geheel zal worden gerenoveerd.
De toplaag zal worden voorzien van
fijn grind zoals ook op de proefstrook
was aangebracht. Inmiddels zijn ook 2
ooievaars gesignaleerd op het nieuwe
ooievaarsnest vóór Elswout.

Gemeente Haarlem
Reinigingsdienst/Grof vuil 023-7517200
Natuur en landschap: woensdag 14.00 tot 16.00 uur 023-5114640
Stadhuis 023-5113000, Meldkamer Handhaving 023-5114950

Renovatie Rollandslaan en
Vlaamse Weg

Coverfoto: Het ooievaarsnest door Henk van der Linden
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commentaar op konden
geven, inclusief mogelijke
verbeterpunten. De inbreng
van deze bijeenkomst wordt
meegenomen naar een definitief VO. In mei wordt een
tweede informatieavond
gepland (onder voorbehoud
van de ontwikkeling rond het
coronavirus). Nadere uitwerking volgt in de zomermaanden en de realisatie wordt eind
2020/begin 2021 verwacht.

Koepad (Ramplaanpad)

Speeltuin Croesenstraat 51 023-5246333
https://speeltuinramplaan.wordpress.com/
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Op dit moment van schrijven is het virus aan een wereldwijde opmars begonnen.
Het zijn enerverende tijden.

edere dag komt er nieuwe informatie op ons
af. We raken door het
sluiten van de scholen,
horeca, bibliotheken,
sportscholen, theaters en
musea er steeds meer van
bewust dat het ernst is. Ook
in onze wijk is het anders
dan anders. Mensen werken
thuis, veel wordt digitaal en
telefonisch afgedaan. Wij hopen van
harte dat het goed gaat met iedereen in
de wijk en met jullie dierbaren.
Zie voor de laatste adviezen en richtlijnen de volgende website:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19
Ondertussen is het juist zaak dat we
wel blijven omkijken naar elkaar. Als
je in deze tijd hulp nodig hebt laat het
weten aan de mensen om je heen zoals
familie, vrienden of je buren. Als dat
geen optie is plaats dan een oproep
op BUURbook of via een ander kanaal.
En andersom: vraag je af of je buren
of mensen in de straat mogelijk hulp
kunnen gebruiken, of als je buren hebt
die digibeet zijn, zet een berichtje voor
hen op internet. Laten we elkaar als buren en wijkgenoten waar nodig helpen
om door deze bijzondere tijden heen te
komen. Alle goeds!

Fotografie
Henk van der Linden, Jan Vos van Marken, Ingrid Schenk,
Chris Uiterwijk en Liesbeth Zuidema

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 27
juni. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 2 juni op de adressen:
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveldlaan 43 of via
wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 12 mei, om 20:00 in De Blinkert.
(onder voorbehoud)

Corona in het Ramplaankwartier

De prachtig bloeiende bomen en struiken bieden troost in deze moeilijke tijd.

Op 3 maart j/l/ werd een drukbezochte
informatieavond gehouden in de
Blinkert waar ing. Wim van den Berg
van bureau WitteveenBos een concept
Voorlopig Ontwerp liet zien dat in
opdracht van de gemeente Haarlem
gemaakt is en waar wijkbewoners hun

Foto: Evert Root

Redactie Wijkkrant
Annelies Homburg 023-5247230, Jolanda Koster 023-5243998,
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dat deze optie niet alleen als goedkoopste maar ook als duurzaamste uit de
bus is gekomen. Een grote meerderheid
van de aanwezigen gaf steun aan de
vervolgstappen. Meer informatie en een
verslag van de avond vindt u op
www.ramplaankwartier.nl

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 12 mei, vanaf
20 uur in de Blinkert, Rockaertshof 66
(onder voorbehoud van de ontwikkeling
rond het coronavirus). 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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Voor heerlijke
ambachtelijk
bereide pizza's
Keuze uit 26 cm of 33 cm

Met alleen de beste
verse ingredienten!
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

Al 80 jaar uw vertrouwde bakker!

Nieuwe
bewoners
in de buurt

Iets meer dan een maand
geleden is er mede dankzij Stichting Westelijk
Tuinbouwgebied Haarlem
een ooievaarsnest geplaatst in het weiland tegenover het poortgebouw
van Elswout. Als initiatiefnemer hoop je natuurlijk
dat er de volgende dag meteen ooievaars hun intrek
nemen. Dat gebeurde niet,
maar een zwart/witte dame
(volgens een boswachter
van staatsbosbeheer) deed
er iets langer over. Ongeveer
een maandje dus. Nog voor
de officiële onthulling! Daar
trek je je als ooievaar sowieso niets van
aan en claim je direct dit liefdesnestje.
Laten we eerlijk zijn. Dat kan ook niet
anders met die enorme woningnood.
Zeker voor jonge starters. Nu is het
wachten tot we nog meer buurtbewoners krijgen. Wilt u op de hoogte
blijven, kijk dan op swth.nl.
Maarten Reijnen
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied

100 jaar geleden
was er al een
ooievaarsnest op
precies dezelfde
plaats.

De wijkdichter

We zijn begonnen!
RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993
06 23140320

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

Hondentrimsalon Elswout
Complete vachtverzorging
voor uw hond
elswouthondentrimsalon.nl

Mondi Animali
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat
mondianimali.com

Het voorjaar is begonnen en
wij ook! Bij Wij Telen Groente
aan de Pieter Wantelaan zijn
de voorbereidingen voor het
komende teeltseizoen al in
volle gang. In de volle grond
zaaien is nog te vroeg, maar
binnen voorzaaien kan wel. Zo
staan er in de kas al heel wat
voorgezaaide tuinbonenplantjes te wachten om binnenkort
op het land de grond in te
gaan. Net als de bosuien, een
van de eerste teelten. Lijkt
het je leuk om af en toe een
handje te helpen op het land?
Meld je dan aan als vrijwilliger en kom eens langs op een
van de meewerk ochtenden
op woensdag of vrijdag. Het
is leuk, gezellig en leerzaam.
Oogstdeelnemer worden

kan natuurlijk ook. Voor het
komende seizoen is er nog
plek. Door oogstdeelnemer te
worden bij Wij Telen Groente
kun je gedurende het seizoen
elke week je eigen biologische groente oogsten, gezond
én lekker! Bovendien verklein
je je ecologische voetafdruk
en draag je bij aan een lokaal
en duurzaam project.
Ben je enthousiast geworden?
Meld je dan aan via de website
van Wij Telen Groente:
www.wijtelengroente.nl

Libertad,
streven we daar niet allemaal naar?
Dat is meer dan de was buiten kunnen hangen,
de zon kunnen zien opkomen
Maar voor je mening kunnen opkomen,
je eigen weg kunnen bepalen,
en niet, dat anderen alles voor je bepalen
Dwalen over je zelf geplaveide wegen,
stegen en steggen
zeggen wat je wilt zeggen,
zijn wie je wilt zijn, ook al doet dat soms pijn
Kunnen zeggen, ik ben het zat.
Libertad.
Simone de Maat

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286
Wijkkrant Ramplaankwartier
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I

Tschüss, Frankl

n februari moest ons verrukkelijk gelegen
wijkje afscheid nemen van Frank de Hek,
alias Frankl, alias Dronehead, alom bekend
als medewerker van onze eigen Deka-markt.
Afgaande op het condoleanceregister dat
zijn baas André bij de ingang van de winkel had
klaargelegd, herinnerden nogal wat klanten zich
hem als een man met wie je tussen het shoppen
door ook een goede kout kon voeren. Maakte
niet uit waarover, meneer Frank had van veel
zaken verstand.
Je kon ook gekkigheid met hem uithalen. Zo sprak ik vaak
Duits met hem, overigens samen met collega Martin. Frank
werd Frankl, soms herr Frank, en dan ging het los. Sommige
klanten keken daarvan op, want ze wisten toch zeker dat wij
geen Duitsers waren. Dus, hoezo dan? Geen idee, misschien
ging het louter om verwarring te stichten, was het de sport
om de taal zo correct mogelijk te spreken (anders dan het steenkool-Duits van Rudi
Carrell of Louis van
Gaal). Een keer waren in
de Deka een paar echte
Duitsers aanwezig die
ons hoorden spreken.
Frank noch Martin noch
ik, konden uitleggen
hoe de Duitsers dit nu
moesten duiden. Ik geloof
niet dat zij deze gekke
Hollanders begrepen.
Gek was Frank zeker ook
van drones. Gooide je er
als toehoorder een kwartje
in, dan bracht de spraakmachine een veelvoud
aan informatie voort, over
cameraatje zus, stekkertje

zo. Ik begreep er nooit iets van, maar de opgestuurde opnames die hij maakte waren verbluffend. Het lag in zijn bedoeling om elke dag een
drone-opname te maken van het Brouwerskolkje, gedurende een heel jaar. Het project mocht
helaas niet afgemaakt worden.
Was de Deka zijn tweede huis, dan gold de
bushalte op de Ramplaan als zijn derde. Vele
pauzes bracht hij daar door om even te roken, te bellen en een Red Bulletje tot zich te
nemen. André suggereerde terecht tijdens de
samenkomst, voorafgaande aan Franks crematie, dat we de
Connexxion misschien moesten vragen of die halte op de
Ramplaan voortaan niet de Frank de Hek-halte kon heten.
Het onverwachte verscheiden van Frank is ‘hard’ aangekomen in de buurt, sprak bevriende klant Wim Bitter in zijn
rede. Ik zou daaraan willen toevoegen dat Franks dood, kind
van de buurt notabene, maar weer eens heeft aangetoond dat de lijnen in ons buurtje zeer kort zijn.
De daaruit voortvloeiende sociale controle kan
soms bemoeizuchtig overkomen, maar het heeft
ook iets moois. Niemand gaat hier ongemerkt
voorbij. Niemand is hier een nummer.

Frans van Deijl

‘André suggereerde
terecht, dat we de
Connexxion moesten
vragen of die halte
voortaan niet de
Frank de Hek-halte
kon heten..’

Hoera! BuurtBoek is terug van weggeweest
De buurtboekenkast op de Croesenstraat is na
lange afwezigheid weer terug, op de nieuwe
plek bij Croesenstraat nr 1. Door verhuizing
moest de kast van zijn plek, en die gelegenheid
is aangegrepen om hem grondig te renoveren.
Rob en Junae hebben zich daarvoor samen
maandenlang ingezet. Zoals dat gaat bij verbouwen en renoveren, als je een dingetje oplost,
komen er allerlei nieuwe gebreken aan het
licht. Zo heeft de kast een nieuwe deurscharnier,
een nieuwe deursluiting, is het dak vernieuwd,
de daklijsten gerenoveerd en natuurlijk is het

023-5241266

|

contact@kraantjelek.nl

|

www.kraantjelek.nl

|

Duinlustweg 22, Overveen

schilderwerk weer helemaal fris! En buurman
Ed heeft de kast weer superstevig op zijn plek
gezet. Zo kan de BuurtBoek de komende jaren
weer door iedereen naar hartelust gebruikt
worden. Wees welkom om mooie romans en
kinderboeken te komen lenen of te ruilen
voor een andere mooie roman of kinderboek.
(Non-fictieboeken en verouderde boeken worden uit de kast verwijderd, om te zorgen dat de
inhoud aantrekkelijk blijft voor zoveel mogelijk
mensen). Allemaal veel leesplezier toegewenst.
Anne Marie en Jacolien

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Anouk Woudman schreef deze tekst vóór de coronacrisis. Veel van de hier beschreven
plannen van de Beatrixschool zullen helaas niet doorgaan.

NIEUWS UIT DE WIJK

Nieuws van de Beatrixschool
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

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

–

Velsen

 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!

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

De donkere wintermaanden
zitten er weer bijna op en
terwijl het zonnetje onze
school steeds vroeger in de
ochtend van prachtig licht
voorziet, kijken wij uit naar
de lente.

‘Het stiekem snoep meenemen en zorgen
dat de meesters en juffen het niet zien.’
Dit schooljaar valt het kamp in de
week van 15 juni en voor de groepen 8
in de week van 25 mei. Bij vertrek zult
u de leerlingen wel horen, wanneer zij
door de rest van de school, ouders en
of verzorgers worden uitgezwaaid en
getoeterd.

We gaan de periode weer in wanneer er
vele buitenactiviteiten door de school
worden georganiseerd. Eén van deze
buitenactiviteiten is het traditionele
kamp voor de leerlingen van groep 3
t/m 8. Terwijl de leerlingen tot en met
groep 7 gaan kamperen is er voor de
groepen 8 een afsluitend kamp in een
jeugdherberg. Wanneer je leerlingen en
ook oud-leerlingen over deze traditie
spreekt en vraagt naar hun belevingen,
krijg je de leukste reacties.
‘Grappig dat de marshmallows altijd
aanbranden bij het kampvuur.’
’s Nachts gezellig in een tent met je
vrienden.’
‘Overlopen van tent naar tent’
‘Heel lang opblijven.’
‘In het bos spannende spookverhalen
vertellen met de hele klas.’
‘Levend Stratego spelen’
‘Natuurlijk de bonte avond!”

Bezoek Erebegraafplaats

Een ander terugkerende jaarlijkse activiteit is het bezoek aan de Erebegraafplaats in Bloemendaal. In de groepen 8
van de Beatrixschool is de Tweede Wereldoorlog uiteraard een belangrijk onderdeel van de geschiedenislessen. Een
bezoek aan de Erebegraafplaats is dan
ook een indrukwekkende excursie die

de interesse voor het onderwerp alleen
maar versterkt. De betrokkenheid van
de kinderen is groot, wanneer zij naar
de verhalen luisteren van bestuursleden
van de stichting Nationale Herdenking
die ons daar een rondleiding geven.
Dit jaar zijn we tijdens de geschiedenisles begonnen met de vraag: Wat
weten jullie al? En welke vragen hebben
jullie? Daaruit kwamen interessante
vragen, die gedeeltelijk door de kinderen zelf opgezocht moeten worden
en waarvan de leerkracht ook een deel
probeert te beantwoorden. Want sommige vragen zijn wel heel ingewikkeld:
Waarom duurde de oorlog zo lang?
Waarom was er niet meer verzet?

13 in de oorlog

Ook bespreken we de geschiedenis van
de Beatrixschool tijdens de Tweede
Wereldoorlog toen zij de naam ‘de
Ruyterschool’ droeg. We kijken de serie
“13 in de oorlog”, een indrukwekkende
jeugdserie van de NPS. Het is gelukt
om via de stichting “Na de oorlog” een
spreker uit te nodigen die de Holocaust
zelf heeft meegemaakt. Heel bijzonder.
Vooraf aan dit bezoek zullen we ook
een aantal lessen geven om de kinderen
op dit bezoek voor te bereiden.
Anouk Woudman, Adjunct Directeur

MUIS
IN DE WIJK
Door Pauline Baartmans
Vogeltjes die vrolijk fluiten,
Eindelijk is het lente buiten!
Ik wil spelen zonder jas.
Rollenbollen in het gras.
Bloesem bloeit in bonte kleuren,
Om de wereld op te fleuren.
Tussen de bijtjes, hoor ze zoemen,
pluk ik de allermooiste bloemen.
Ver uit elkaar en toch dichtbij,
ben ik er voor jou en jij voor mij.
Wijkkrant Ramplaankwartier
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75 JAAR VRIJHEID

Het Ramplaankwartier
Bezetting, evacuatie
en bevrijding

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

In deze tijden ervaren we extra dat vrijheid een kostbaar goed is. 75 jaar geleden
werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. In de vorige wijkkrant heeft de
redactie een oproep gedaan aan (oud) wijkgenoten of zij herinneringen uit die
tijd met ons willen delen. Het heeft mooie persoonlijke verhalen en intrigerende
foto’s opgeleverd. Bovendien hebben we een verslag van Holocaust Memorial Day
in Haarlem, waar ook de 13 Joodse Ramplaankwartierbewoners werden herdacht.

Meer weten?
Bel 023 5 214 214

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

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl

vlinder-yoga@hotmail.com

023-5249436

Beeldmerk hart

Maandagavond van 20.00 - 21.00
Locatie Beatrixschool

bloem(hart), toepassing >

Bloemelement

Beeldmerk

Beeldmerk hart
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Evacué’s op de Vlaamseweg.
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Jona Evers-Hogerseijl

Janny van der Wind-de Maar

J

school’. Nadat zij moesten evacueren,
ging zij naar de Julianaschool. Zij zijn
geëvacueerd naar de Oranje Nassaulaan naar het huis van Frans (advocaat) en Gré Hagemeyer, die op hun
beurt weer bij hun dochter in Haarlem
gingen wonen. Ze leenden een paard
en wagen van Hagemeyer waarmee alle
bezittingen werden verhuisd.

Hongerwinter

D

e tante van Peter Evers:
Jona Evers - Hogerseijl
heeft tijdens de bezetting
de gehele tijd in het Ramplaankwartier gewoond tot
de evacuatie in 1944. Zij woonde op de
Hospeslaan 22 met drie personen, haar
vader en moeder en zijzelf. Tijdens de
bezetting werden er twee Duitse soldaten ingekwartierd: een ‘goede’ en een
‘slechte’. De ‘goede’ gaf het eten aan
het logeeradres, de ‘slechte’ stuurde dit
eten op naar Duitsland. Zij zat op de
Beatrixschool die tijdens de bezetting
werd omgedoopt tot de ‘De Ruijter-

In de winter van 1944 hadden zij ook
erg veel honger. Haar moeder was creatief met koken, maar ze hebben ook tulpenbollen gegeten. Voor de evacuatie,
tegenover het Roomhuis (nu Loetje?)
was een pad naar een soort boerderij.
Opa Meyer kon aan varkensvoer komen
en had met de boer geregeld dat ze
het varken zouden vetmesten. Dat is
geslacht en doormidden gezaagd. Het
halve varken ging mee op de slee naar
huis. Anekdote daarvan is, dat toen er
werd gewerkt aan het halve varken en
een goede vriendin kwam langs, het
halve varken werd verstopt. Verder
stond er een appelboom in de tuin. Vader ging met fiets met houten banden
naar Noord-Holland om voedsel te halen. Op de terugweg namen de Duitsers
bij de pont bij IJmuiden alles weer af.
Tegen het eind van de oorlog, toen de
Duitsers zich terugtrokken, ging Jona
weer naar de Hospeslaan, incl. piano.
Haar vader was een sjaggeraar. Hij regelde altijd wel iets, zoals het varkensvoer

Herinneringen van familie van Peter Evers, vader
Ger Evers en moeder Lien Holswilder (Ramplaan
31). Vader Ger woonde met zijn ouders en 10
jaar jongere broer Wim (waarmee Jona later is
getrouwd) aan de Ramplaan nr. 37A.
Tijdens de evacuatie zat hij op het Frans
Halsplein bij een advocaat. Hij heeft
ook ondergedoken gezeten om onder de
Arbeidseinsatz uit te komen.

Wijkkrant Ramplaankwartier

boter zijn haar het meeste bijgebleven. Bakker Tullenaar (Kootje en
Henk?) hadden 1 dag na de oorlog al
een etalage vol lekkernij.

Angst

en kolen. Zij weet de bevrijdingsfeesten
nog te herinneren. Het bevrijdingsfeest in de buurt was op het plein bij
het Roomhuis, het feesten ging dag en
nacht door. Jona mocht als meisje van
12 ’s avonds naar die feesten toe.
De voedselpakketten van de Zweden
die werden gedropt met wittebrood en
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Ger en Lien Evers tijdens het bevrijdingsfeest.
Foto boven: Een familiebijeenkomst op de
Ramplaan tijdens de oorlog.

Zij vond de oorlog een angstige tijd,
overal liepen soldaten en bij het
minste of geringste dreigden ze met
het neerschieten. Dat gebeurde bij
dochter Jona ook bijna. Tijdens de
evacuatie bij de familie Hagemeyer,
toen daar onderduikers zaten, hadden
ze aan de voordeur een kartonnen
bordje aan de deur met “Difterie”
om de Duitsers buiten te houden.
Dat moest ook wel, want er waren 2
onderduikers in huis. Eén leraar van
de Beatrixschool en een zoon van het
hoofd van de Julianaschool. De heer
Renstra was leraar aan de Beatrixschool, was toen 20-30 jaar oud en
liep het risico om opgepakt te worden
voor de Arbeidseinsatz.
In het Ramplaankwartier bleven na
de evacuatie een paar mensen wonen.
Haar vader wist een huis met een
kolenopslag en heeft die gestolen.
Hekjes werden ook gestookt net zoals
bomen. In het Ramplaankwartier
woonden ook op zijn minst één NSB’er
(Lambrecht van Dalelaan), die er tijdens de evacuatie ook bleef wonen.

anny is geboren
en getogen in de
Dickmansstraat
waar zij gedurende
de oorlog met haar
vader en moeder woonde. Tijdens de oorlog zat
ook zij op de Beatrix (de
Ruyter) school (enkele
maanden op het Leidseplein). In eerste instantie
wilden de Duitsers nl. het gebouw
zelf gebruiken, maar de toegangswegen bleken ongeschikt voor militaire
voertuigen vanwege de vele bruggetjes
richting de school.
Ook bijna alle bewoners van de
Dickmanssraat moesten hun huizen
verlaten tijdens de evacuatie. Janny
mocht met haar ouders blíjven wonen,
evenals andere mensen die bij het
G.E.B. en P.W.N. werkten (tenslotte
wilden de Duitsers wel een beroep
kunnen doen op personen die verstand
hadden van stroom en water). Het was
heel vreemd en stil in de straat zonder
vriendinnetjes. Na een paar weken
kwamen de mensen langzamerhand
weer terug.
Echt honger heeft Janny niet
geleden in de oorlog, haar moeder
was heel handig om nog van alles te
bakken. Haar vader perste olie uit
lijnzaad en hij had ook een groentetuin in de buurt van de Beatrixschool.
Ook onderling werd er wel geruild. In
het voorjaar van 1945 heerste de angst

op school. Als er vliegtuigen overvlogen kropen
alle kinderen in de klas
onder banken, bang voor
bommen. Het bleken echter geen bommen, maar
voedselpakketten die naar
beneden werden gegooid.
Heerlijk wit brood en kaas.
Een delicatesse na zoveel
jaren. Het was tevens het
begin van de bevrijding.
Janny is vooral in het begin van de
oorlog heel angstig geweest. Zij was
toen 5 jaar. Later ging dat beter omdat
er veel gewoon doorging. Ook bestond
de angst dat het bedrijf waar haar
vader werkte zou worden gebombardeerd. Dat is ook gebeurd, maar gelukkig was hij op dat moment thuis.
Een kennis van Janny’s ouders heeft
een paar maanden bij hen in huis
gewoond. Hij bracht ook zijn piano
mee, zodat er toen 2 piano’s in de
kamer stonden. In die tijd heeft hij
met Janny’s vader een kinderoperette
geschreven die later met kinderen uit
de buurt is opgevoerd.
Nadat Haarlem was bevrijd, gingen
alle vlaggen uit. De gebroeders Van
Gemert uit de Dickmansstraat hadden
grote bevrijdingstekeningen op de muren van de huizen geschilderd. In de
stad ging men kijken naar de intocht
van de Canadezen. Er werden roodwit-blauwe rokken genaaid van oude
lappen.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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De bevrijding nadert! Zwermen “Flying
Fortresses” werpen voedsel af bij Vogelenzang.
o.a. thee, chocolade, sigaretten, meel en
gedroogde eieren.
Jan Vos van Marken leende ons het fotoboek
van zijn grootvader. De foto boven en de foto
rechts en alle foto’s op de rechterpagina zijn
afkomstig uit dit boek, inclusief de bijbehorende
bijschriften.
Foto boven: De pantserwagens van het 44ste
Regiment Royal Canadian Dragons, in Overveen.
Foto rechts: De Duitse soldaten kloppen hun
laatste wacht op ‘t Kopje in Bloemendaal.

ATLANTIKWALL
Toen in 1942 de Duitsers beseften dat een
verovering van Engeland niet haalbaar was,
en zij een inval uit het westen vreesden, is
er begonnen met een 5000-kilometerlange
verdedigingslinie, de Atlantikwall. Deze liep van
Noorwegen naar Spanje, maar is nooit helemaal
afgebouwd. Waar nu de Randweg is, liep in de
bezettingstijd een gedeelte van de Houtvaart.
Ook op die plek verschenen de tankhindernissen.

Hoe we feestvierden op straat...

Foto’s boven: Het aloude “Duinlust”. Eerst
Binnenlandse Strijdkrachten Stafkwartier,
daarna Oorlogsvrijwilligers-kazerne.

Tankmuur aan de
Vlaamseweg met
doorlaatpost 177.
1944: Fotograaf
Kurtz, Mej. Dr. G.H.
(1899-1989)
Noordhollands archief
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Foto links: Op de dag van de bevrijding kwamen
deze 9 motorfietsen “Elswout” uitgereden, die
daar jaren voor de Duitsers verborgen bleven.

Wijkkrant Ramplaankwartier

15

75 JAAR VRIJHEID

Kees Schouten

W

ijkgenoot Annemieke
Schouten-de Boer
heeft haar ouders
gevraagd de verhalen
te vertellen voor de
wijkkrant. Haar vader, Kees Schouten,
is geboren in september 1938 en heeft
gedurende de oorlog en bezetting in het
Ramplaankwartier gewoond. Hij woonde in de Croesenstraat. Daar woonde hij
in het begin van de oorlog met vijf personen, vader en moeder en één oudere
broer, Jan, Kees en zijn zusje Marijke.
Gedurende de oorlog werden er nog
twee broertjes geboren: Arie en Toon.
De laatste werd op 26 maart 1944 geboren tijdens een zwaar bombardement op
de Schnellbotbunker in IJmuiden, dat
helaas niet veel schade toebracht.
Kees doorliep de lagere school op
de Aloysiusschool. Toen in 1944 het
Ramplaankwartier moest evacueren,
heeft hij dat bewust meegemaakt. Alle
spullen, ledikantjes en zo die ze mee
mochten nemen, werden door Jan Boes,
de zoon van hun groenteman uit de
Leidse buurt, op de paard-en-wagen
naar de Koninginnebuurt in Haarlem
gebracht. Kees zat naast de huisraad
met zijn broer Jan op de wagen. De
familie Kaman woonde in de Spruitenboschstraat nummer 1 en moest het
gezin verplicht opnemen. Omdat zij
geen kinderen gewend waren, was het
niet altijd even gezellig. Gelukkig duurde dat maar een weekje: van 21 t/m 28
september.
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Over de hongerwinter schrijft Kees
het volgende: “Ik heb ‘gebarst’ van de
honger in de winter van 1944 en ik bleek
ook ondervoed aan het eind. Dat kwam
door het eten van in kaarsvet gebakken
tulpenbollen en suikerbietenpulpkoekjes. Ik kan van beide de vieze smaak nog
voor me halen. Niet te hachelen, maar je
had maagvulling tegen dat afschuwelijke hongergevoel. Ik zie mij nog draaien
aan het gietijzeren vleesmolentje in de
steenkoude keuken. Om de beurt mochten de kinderen die het zelf konden, bij
de warme maaltijd na het opscheppen
door moeder, de pan uitlikken. Moeder
liet er altijd wel iets in zitten (lief hè)
voor de gelukkige en wie het snelst was
met de kreet ‘tweeds’ mocht dan als
tweede die pan uitlikken maar er zat dan
nog verdomd weinig aan de kanten.

Warme maaltijd

Na die winter mocht ik via onze huisarts, Dr. Bos, de man van de toen bekende zangeres Jo Vincent die woonde aan
de Zijlweg op diverse adressen bij patiënten van hem in Overveen, één keer in
de week een warme maaltijd genieten.
De familie Bührmann (van het papier)
op de Ter Hofstedeweg, fam. Lindner op
de Zijlweg, bij een familie op de Militairenweg en vooral de fam. Groenendijk
op de Rollandslaan bij het vijvertje, vlak
bij huis. Het was dus niet te ver lopen
en daar waren ook leeftijdsgenootjes
en heel lekker eten. Ooit kwam ik een
keer terug uit Overveen en mijn moeder
vroeg of ik lekker had gegeten. “Nee
mam, heel vies.” Uit mijn uitleg begreep
zij dat het boerenkool met worst en
jus moest zijn geweest, maar ik kende
smaak van echte jus niet!”
De enige verwarming bestond uit de
warmte die ontstond bij het bakken
op een noodkacheltje dat net als het
Salamanderkacheltje in de huiskamer,
gevoed werd met houten planken die
Persoonsbewijs hr. A.Th.Schouten

hij ’s nachts, met zijn vader en broer
Jan, sloopte van het hek aan de zuidkant van de omheining van Elswout.
Transport naar de Croesenstraat ging
met de slee over het Koeienpaadje, dat
ondanks de sneeuw toen beter begaanbaar was dan dat het nu is!
Bij Kraantje Lek, bovenop de Blinkert,
lag links een pad dat waarschijnlijk
naar Koningshof leidde dat verhard was
met verbrandingsafval. Met zijn vader
en broer Jan pulkten ze daar met enige
regelmaat op de knietjes de glimmende
stukjes steenkool en de wat grotere
stukken cokes uit om thuis te verstoken
in het bewuste Salamanderkacheltje.
De mooie zwarte haard in de voorkamer
werd niet gebruikt en de schuifdeuren
bleven dicht in verband met de kou.
Daar stond ook een wieg op een luik
in de vloer (onder het kleed), waar zijn
vader tijdens een razzia onderdook om
niet naar Duitsland te hoeven.

waar toch af en toe mannen geleverd
moesten worden voor de Arbeitseinsatz.
In penibele tijden herinnert hij zich dat
hij hun eigen ‘sigarettenbonnen’ moest
gaan ruilen voor ‘broodbonnen’ bij een
huis in Aerdenhout, links net over de
trambaan op de Zandvoortselaan bij
mensen die kennelijk ook zonder broodbonnen aan brood konden komen.

Mauer

Moffenmeiden

Vaag herinnert hij zich dat hij de Vlaamseweg afliep tot aan de grote betonnen
tankblokkade op de Lorentzkade, waar
men dan via een betonnen trap onder
toezicht van soldaten naar beneden
moest en aan de andere kant van de
tankval weer een trap op kon. Hij was
dan op weg naar de school aan het einde
van de Westergracht, waar eten uit gaarkeukens werd uitgedeeld.Ook herinnert
hij zich het droppen per parachute van
voedsel. Zij zagen het vanuit hun voortuintje uit de vliegtuigen komen die van
noord naar zuid vlogen en dachten dat
het op het weilandje aan de Leendert
Meeszstraat terecht zou komen, maar
het werd helaas richting Aerdenhout en
Heemstede. Voor zover er eten te koop
was, werd dit betaald met het loon dat
zijn vader verdiende bij Drukkerij De
Spaarnestad waar gedeeltelijk doorgewerkt werd tijdens de oorlog, maar

Bevrijding: vlaggen uit op de ramplaan

Van de bevrijdingsfeesten kan hij zich
niets herinneren. Hij weet wel dat
zijn ouders hen niet toestonden om
te gaan kijken bij het kaalscheren van

‘moffenmeiden’ op het pleintje van de
Ramplaan. Zij vonden dat een walgelijke mensonwaardige vertoning. Zij
hadden morele principes, maar hadden
ondanks de moeilijke voedselsituatie
in hun eigen gezin, begrip voor een
Brood-NSB’er in Tuindorp die als enige
mogelijkheid om zijn grote gezin te
voeden, zich had aangesloten bij de
NSB. Wel kan hij zich de erbarmelijke aftocht herinneren van de Duitse
soldaten die de Elswoutslaan kwamen
afstrompelen richting Zijlweg onder
gewapend toezicht van de Canadezen.
Als scherpe herinnering staat hem

voor ogen een luchtgevecht tussen
twee jagers, die hij met zijn vader en
broer Jan vanuit de voordeuropening
volgde. Ze hadden vrij uitzicht over
het Croeselandje, maar op een gegeven
ogenblik waren ze te ver weg en besloot
zijn vader om weer naar binnen te gaan.
Nog geen seconde nadat zij op de deurmat stonden, viel er op de plek waar zij
gestaan hadden, met een keiharde tik
een flinke granaatscherf. Hij heeft zich
door zijn vader laten vertellen dat die
ontzettend was geschrokken, maar heel
blij was dat het zo goed was afgelopen!
Het zou dodelijk zijn geweest!

Ben en Hannie Bouchier-Dernison

D

e heer H. Mandjes reageerde ook op ons verzoek. Hij
is 89,5 jaar en woont op
de Abel Tasmankade. Hij
heeft de beschikking van
het fotoarchief van ‘de Historische
werkgroep parochie Overveen’.
In september 2003 stond in de
rubriek: Het archief van onze parochie
over de oorlogstijd in het Ramplaankwartier: Onlangs was er een genoeglijk gesprek met de heer en mevrouw
Ben en Hannie Bouchier-Dernison
(1922, resp. 1924) over hun belevenissen in de Tweede Wereldoorlog. Beide
zijn oud-parochiaan en in 1948 in onze
kerk getrouwd.
De familie Bouchier is afkomstig uit
Amsterdam. Het gezin verhuisde in
1936 naar de Ramplaan, waar vader P.P.
Bouchier sr. In de gloednieuwe winkelgalerij een winkel in manufacturen
begon. Zoon Piet Bouchier jr. zette de
winkel annex stoffeerderij later voort.
Na zijn overlijden in 1995 is de winkel
gesloten. Mevrouw Bouchier-Dernison

komt uit een oude Overveense bollenkwekersfamilie. Het gezin Dernison
woonde aan de Noordertuindorpslaan.
Tussen 19 en 23 september 1944
moesten onder meer de huizen in het
Ramplaankwartier, van de Elswoutslaan
en het Duinvlietspad op last van de
Duitse bezetter ontruimd worden. Dit
was met het oog op de verdediging van
de kustlijn tegen een mogelijke invasie
van de geallieerden. Op aanplakbiljetten was vermeld dat men drie dagen de
tijd had de belangrijkste bezittingen te
pakken en op zoek te gaan naar een andere woonbestemming. Dit was meestal
bij familie of vrienden, zowel binnen
als buiten de gemeente. Bewoners die
niet onder de evacuatie vielen waren
verplicht geëvacueerden op te nemen.
Ook werd vermeld dat het huisraad zou
mogen blijven, voor bewaking werd
zoveel mogelijk gezorgd. Het moet tot
grote consternatie hebben geleid, want
er ontstond grote chaotische verhuisdrukte op de wegen rond Overveen,
Bloemendaal en Aerdenhout. Door

gebrek aan verhuiswagens vervoerden
de inwoners hun belangrijkste bezittingen, beddengoed enzovoort, met
handkarren, bakfietsen, kinderwagens
of zelfgemaakte karretjes. Er waren ook
inwoners of gezinnen voor wie het evacuatiebevel niet gold, bijvoorbeeld voor
ambtenaren, boeren en tuinders, leveranciers van de dagelijkse behoeften,
artsen en gezinnen waar een besmettelijke ziekte was uitgebroken, maar ook
voor ‘foute’ Nederlanders. De straten
waren afgezet, terugkeer was verboden.
Gas en licht werd afgesloten.
Het gezin Bouchier werd noodgedwongen over verscheidene adressen
verspreid. De winkelvoorraad werd opgeslagen in het zusterhuis aan de korte
Zijweg en in een gebouw van de kathedraal St.-Bavo. Wonder boven wonder
zijn de goederen na de oorlog geheel
compleet weer teruggebracht naar
de winkel op de Ramplaan. Ofschoon
verboden keerden enige Bouchiers na
enige tijd, dus voor het eind van de
oorlog, naar huis terug.
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Erik Rijnhart
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Kies je voor speel- of schaduwgazon?
Bestel graszoden bij DekaTuin vóór woensdag 10.00 uur
en haal het de eerst volgende zaterdag op.
Speelgazon 3.95 per rol en schaduwgazon 4.50 per rol.
Kijk op deka-tuin.nl/tuin/gras/.
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RESERVEER NU
EEN BAAN
023-5100537

rik Rijnhart
hoorde van ons
verzoek in de
wijkkrant. Hij is
geboren na de
oorlog, maar heeft nog wel
verhalen van zijn familie
uit die tijd. Zijn grootouders Rijnhart kochten
in 1928 het huis aan de
Ramplaan (nr. 78) van de bekende
Verkade-album-illustrator Jan Voerman. Zij kregen 2 kinderen (zijn vader
Joop is geboren in 1921 in Velsen) en
zijn tante (Corrie, geboren in1928, die
als baby op de Ramplaan kwam wonen).
Zijn vader en zijn zuster doorliepen de
lagere school van meester Hoekstra op
de plek waar nu de Albert Heyn is in het
dorp Overveen. Zijn tante Corrie bracht
de laatste paar jaar van de oorlog in het
oosten van het land door bij familie.
Zijn vader was in 1940 19 jaar en zat
op de M.T.S. aan de Verspronckweg. Hij
was lid van de Jongemannenvereniging
/Jongelingenvereniging in Bloemendaal. Daar gaat een anekdote over: ‘Op
een avond werd er aangebeld en stond
er een politieman voor de deur, waarvan bekend was dat hij lid van de N.S.B.
was. Zijn grootvader, niet heel dapper,
opende de deur en schrok zich lam. De
agent kwam alleen maar even melden
dat een avond van de jongelingsvereniging niet doorging. Opa deed de deur
met een zucht van verlichting dicht.’

te zijn geweest, was zijn
oma vreselijk blij dat opa
weer heelhuids was teruggekeerd. Aan het begin
van de oorlog vorderden
de Duitsers huizen voor
inkwartiering. In 1944
moesten de bewoners
zelf weg uit dit gebied.
De spullen werden vervoerd
op handkarren of zelfs autopeds, maar
sommigen waren al snel weer terug.
Na de bevrijding was het natuurlijk
feest. Op het Croesenpleintje was er
o.a. “gekostumeerd voetballen”.

Zakslaan

In de serie ‘Ik weet nog dat …’ in een
wijkkrantje uit 1997 schreef mevrouw
Van Cleef: “Bevrijdingsdag 1945, de
bevrijding werd ook in Tuindorp uitbundig gevierd.” Zo herinnert mevrouw
Van Cleef zich onder andere nog het
hilarisch ‘zakslaan’, waarbij de deelnemers (onherkenbaar vermomd met
pruik en al), gezeten op een houten
balk, elkaar met behulp van een zak in
het zand proberen te laten tuimelen.

Het nu reeds lang verdwenen gereformeerde
kerkje aan de Croesenstraat is gebouwd in 1942.
Er zal ongetwijfeld heel wat afgebeden zijn daar,
zoals ook in de Nederlands Hervormde kerk op
de Ramplaan.

Ook de kruiwagenrace was een groot
succes. Tijdens het parcours, dat via
een wipplank liep, moesten de dames
dan nog een lepel gemalen (oorlogs)
beschuit zien weg te werken.
Erik Rijnhart verliet de Ramplaan
in 1971. Hij schrijft: “Ik ben nog een
keer in het huis geweest om in mijn
herinneringen te wandelen en dat was
voor mij een afsluiting. Maar als ik de
Ramplaan oprijd, kom ik weer helemaal
thuis. Als kind nam je je omgeving ‘for
granted’, maar toen ik er niet meer
woonde, ging ik beseffen hoe bevoorrecht ik geweest ben op de Ramplaan.”

Evacuatie
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Later, toen steeds meer jongelui
werden opgepakt zag zijn vader kans
om in Zeeland bij boeren te werken
en hij kwam verder ongeschonden de
bezetting door. Zijn grootouders en hun
kinderen zijn in 1944 wel geëvacueerd
naar Haarlem, ergens in de buurt van
het Santpoorterplein.
Van echte honger heeft Erik nooit
iets gehoord. Wel dat zijn grootvader
op de fiets naar het oosten van het land
ging om eten te halen. Echter op de
terugweg (wat een onderneming moet
dat geweest zijn) schijnt hij gevallen
te zijn en niet gemerkt te hebben dat
er in een zak bonen een scheur was
gekomen. Toen hij eenmaal weer thuis
was ontdekten zijn grootouders de
ramp. Maar na een angstige tijd alleen

Links: Henk Rijnhart voor Ramplaan 78. Boven: Ramplaan 78
tijdens de oorlog. Onder: 1944, evacuatie Rollandslaan.
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75 JAAR VRIJHEID

VERA FUNKE
ervaren auteur

Voor Joden zijn stenen erg belangrijk
in hun herdenkingstraditie. Bij graven
leggen zij altijd een steentje neer.

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

Joodse wijkgenoten

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

Levens- en Loopbaancoaching
Begeleiding bij: Loopbaanontwikkeling /
Persoonlijke ontwikkeling / Studiekeuzes /
Werk- privébalans / Stress

Tienercoaching
Jongvolwassenencoaching
www.openhartigcoaching.nl
Leerbegeleiding
info@openhartigcoaching.nl
Milou van der Wolk
0613825661
Dickmansstraat 24

Woede en pijn, verdriet en rouw

O

p Holocaust Memorial Day,
op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, zijn
de 733 Joodse stadsgenoten
herdacht die werden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Daan Roosegaarde maakte het tijdelijke
lichtmonument Levenslicht – dat bestaat uit 733 lichtgevende stenen. Het
lichtmonument is op 27 januari 2020
onthuld tijdens een bijeenkomst op de
Grote Markt, waarbij alle 733 namen
van de Haarlemse Holocaust-slachtoffers door verschillende sprekers werden
voorgelezen. Ook burgemeester Wienen nam een pagina met namen voor
zijn rekening en sprak vervolgens: “We
staren naar het kwaad. Niet ver weg,
maar angstwekkend dichtbij. Hier, in
onze stad. Al die namen die we gehoord

hebben. Al die mensen hebben hier
gelopen op dezelfde Grote Markt als
waar wij nu staan. Ze hebben gelachen,
geleefd. Zijn er woorden voor dit nameloze leed? Voor zoveel blinde haat?
Uiteindelijk is er vooral woede en pijn,
verdriet en rouw.” Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil alle 104.000 Joodse
landgenoten herdenken die vermoord
werden in de oorlogsjaren 1940-1945.

Voorbeeld struikelsteen Culemborg

Uit het Ramplaankwartier zijn ook 13
Joden omgebracht. De leeftijd varieert
van 5 jaar tot 77 jaar. De namen en adressen, wat hun beroep was en waar zij zijn
overleden zijn en waar zij woonden zijn
te vinden op: www.wo2kennemerland.nl/
Overhalen/hlmomg.html
Het Joods Monument in het centrum
van Haarlem, op het Philip Frankplein,
bewaart de namen van 715 inwoners die
de dood vonden. Zij werden louter om
hun joodse afkomst vervolgd en gedood.
Onze wijkgenoten worden ook genoemd
op het Joods monument. Het monument
staat op het Philip Frankplein achter het
Hofje van Bakenes en de Toneelschuur.
Op deze plaats bevond zich de voormalige synagoge van Haarlem.

Struikelstenen

In verschillende plaatsen worden ook
Joodse slachtoffers herdacht met de
zogenoemde struikelstenen, kleine
messingplaatjes in het trottoir. Ze
willen je niet laten struikelen, maar wel
met de neus op de feiten drukken, want
elke struikelsteen noemt de naam van
de Joodse stadgenoot die door de nazi’s
is vermoord in een concentratiekamp.
De struikelsteentjes liggen bij het laatste woonadres van de slachtoffers. Zou
het niet mooi zijn als wij onze oude
buurtgenoten ook herdenken met struikelstenen? Wie neemt het initiatief?
Bezoek anders eens het Joods monument en neem een steentje mee.

De sloop langs de Houtvaart

D

e bewoners en bedrijven
van het gebied langs de
Houtvaart werden altijd,
figuurlijk gezegd, als aarden nagelvast verbonden
beschouwd met het Ramplaankwartier.
Het drama in 1944 bracht daar grote
verandering in. De bewoners kregen
toen van de overheid de aanzegging, op
last van de Duitse Wehrmacht, binnen korte termijn hun bezittingen te
verlaten. Het veroorzaakte grote consternatie en verwarring. De bewoners
moesten maar elders onderdak zien te
vinden. Hoe zou het gaan met de vele

bedrijfjes? De Duitse bezetter wilde ter
plekke een vrij schootsveld hebben om
bij een invasie de geallieerde troepen
te bestrijden. Dat hield in dat alle
opstallen zouden moeten verdwijnen.
Bovendien zou de Houtvaart als tankgracht moeten dienen om zo de tanks
tegen te houden. Aansluitend werd de
‘verlengde Houtvaart’ gegraven, vanaf
het bollenbedrijf H. Dames & Zoon tot
aan de Brouwersvaart. De sloop van de
woningen, bijgebouwen en bollenschuren vond plaats rond juni 1944. Slechts
enkele gebouwen, zoals van de Dames
en Kuenen (Broekenboerderij) ontsnap-

ten aan de sloopwoede. Herbouw van
de panden vond niet meer plaats. Aan
de meeste langs de Houtvaart gevestigde kwekerijen kwam een einde. Op
de vrijgekomen plekken werd in 1960
de Westelijke Randweg aangelegd.
Eigenlijk kwam de sloop de gemeente
Haarlem wel goed uit.
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KWARTIERMAKERS

TEKST JOOP K. DE VRIES FOTO CHRIS UITERWIJK

H

Mooie gesprekken
in de buurtbus
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Harry van der Klip
(73). Samen met zijn vrouw Catharina (70) woont hij sinds 1978
aan de Denys van Hullelaan.

Al sinds de
oprichting in
2013 kruipt
Harry elke week
met veel plezier
minstens drie
uur achter het
stuur van de
buurtbus die
ook door onze
wijk komt.

arry loopt wat moeilijk momenteel.
Gevallen met de fiets. Op zijn knie.
En die is nu al een paar maanden dik
en pijnlijk. De val gebeurde in een
situatie die we allemaal kennen: op het
fietspad langs de Korte Zijlweg. Harry reed naar
huis, en zoals velen, fietste hij aan de kant van de
kerk tegen het verkeer in om niet de gevaarlijke
oversteek naar de Hospeslaan te hoeven maken.
Om een eventuele tegenligger te ontwijken wilde
Harry vanaf het fietspad de stoep op gaan, maar hij
bleef met zijn voorwiel haken achter een minuscuul
stoeprandje en kwam te vallen. “Het is de hoogste
tijd om die verkeerssituatie te veranderen,” vindt
Harry. “De Korte Zijlweg is in de loop der jaren veel
drukker geworden. De oversteek naar de Hospeslaan
is onoverzichtelijk door de bocht. Als je je omdraait
om te kijken of er een auto aankomt en er fietst
iemand achter je, wordt het ook al snel gevaarlijk. Ik
ben voor een fietspad met tweerichtingsverkeer aan
de kant van de kerk. De parkeerplaatsen kunnen dan
naar de overkant van de weg. Een oplossing waar
iedereen voordeel bij heeft. Maar ja, de gemeente Bloemendaal zegt dat er nog nooit een ernstig
ongeluk is gebeurd bij het oversteken. En Bloemendaal staat natuurlijk ook niet te springen om
een probleem van voornamelijk Haarlemmers op te
lossen. De gemeente Haarlem vindt: “Korte Zijlweg
is Bloemendaal, daar gaan wij niet over.” Tja...

Houten Haarlemmers

Als Zaankanter verhuisde Harry in 1978 naar het
Ramplaankwartier om dichter bij zijn werk te
wonen. Hij was toen docent Meet- en regeltechniek aan de HTS aan de Bijdorplaan, tegenwoordig
InHolland. “We waren voor de verhuizing gewaarschuwd door de notaris: Haarlem heeft één Haarlemmerhout en 100.000 houten Haarlemmers. In
het begin was het inderdaad best lastig om contact
te leggen in de buurt speciaal voor Catharina. We
vroegen bijvoorbeeld een aardige buurvrouw op
de koffie, maar die sloeg ons aanbod beleefd af
omdat het te familiair was. Toen de kinderen naar
de Beatrixschool gingen, werd het makkelijker en
hebben we goede vrienden in de wijk gekregen.”

Rollandslaan - Spaarnegasthuis-Noord

HARRY’S RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK

8,5

Een groot deel van zijn werkzame leven heeft Harry
doorgebracht bij het internationale ingenieursbureau Fluor. “We ontwierpen processen voor onder
meer booreilanden en chemische fabrieken voor
grote bedrijven als Shell, DSM en DuPont.” Na zijn
pensionering in 2013 werd Harry chauffeur op de
buurtbus, als vrijwilliger.Buslijn 481 rijdt van de vijver aan de Rollandslaan via Overveen, Bloemendaal,
Santpoort naar het Spaarnegasthuis-Noord. Elk uur,
zes dagen per week, van 07.15 uur tot 18.00 uur. In
het busje mogen maximaal acht passagiers, waardoor een klein rijbewijs volstaat. Er zijn zo’n veertig
chauffeurs. De provincie betaalt en Connexxion
zorgt voor de bus. Het aantal passagiers is door de

jaren heen opgelopen tot bijna 19.000 in 2019. Wat
in het Haarlems Dagblad onlangs leidde tot een artikel met de kop: ‘Gebruik buurtbus stijgt ongekend’.

Dankbaar werk

“Het is dankbaar werk”, vertelt Harry. “Het leukst
is het contact met de mensen. Er reed bijvoorbeeld
twee jaar lang een oudere jurist met mij mee die
elke donderdag een vriend bezocht in verzorgingstehuis De Rijp in Bloemendaal. De Brexit speelde
toen net. Telkens als hij instapte, vroegen we aan
elkaar: ‘En, hoe gaat het met de Brexit?’ Op een
dag zei hij: Dit is mijn laatste ritje, mijn vriend is
overleden. Dan houdt het contact weer op. Er stapte
ook een tijdje wekelijks een voormalig kroegbaas in,
die slecht ter been was. Hij deed een rondje cafés in
Bloemendaal en aan eind van de middag met wat

‘We vroegen een aardige
buurvrouw op de koffie,
maar die sloeg het aanbod
beleefd af omdat het te
familiair was.’
borreltjes op stapte hij weer in de bus. Ik was altijd
bang dat hij bij het uitstappen zou vallen, daarom
stopte ik precies bij een lantaarnpaal zodat hij zich
daaraan vast kon houden. Dat is gelukkig altijd
goed gegaan. En een van de dames die zich bij de
gemeente Bloemendaal hard heeft gemaakt voor de
oprichting van de buurtbus, stapt ook nog steeds
vrolijk binnen, ze is inmiddels ver in de negentig.”

Italiaanse delicatessen

Behalve met de buurtbus vermaakt Harry zich ook
met een hobby die hij al bijna zijn hele leven heeft:
bouwen met het montagespeelgoed Meccano. “Ik ben
als kind met Meccano begonnen. Later heb ik er met
mijn kinderen en kleinkinderen mee gebouwd, en nu
weer voor mezelf. Ik vind het leuk om een reuzenrad,
kraan of vliegtuig te maken. Het verveelt nooit. Daarnaast vind ik het een uitdaging om ons huis steeds
duurzamer te maken. Stapsgewijs ben ik muren,
zolder en vloeren gaan isoleren. Inmiddels hebben
we ook zonnepanelen en besparende radiatoren.
Het effect is een steeds lagere energierekening.”
Tot slot verklapt Harry zijn voorliefde voor
Italiaanse delicatessen van Fattoria la Vialla. “Dat
is een grote biologisch dynamische producent in
Toscane die werkt vanuit het gedachtengoed van
Rudolf Steiner. Drie broers runnen het bedrijf dat
hun ouders hebben opgezet. Ze maken de lekkerste
producten op eigen grond. Heerlijke pesto, balsamico azijn en wijn. Ze bezorgen bij je thuis.”
En zo maakt de wijkkrant het leven in de buurt
weer een stukje lekkerder, terwijl u er de deur niet
eens voor uit hoeft.
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DE TIEN VRAGEN

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.

TEKST INGRID SCHENK FOTO’S LIESBETH ZUIDEMA

Jonge wijkbewoners over hun sport

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.

Hoewel het nationale damesteam zich helaas niet geplaatst heeft voor de Olympische spelen, zijn er in onze
wijk wel twee enthousiaste volleybalspeelsters, namelijk
Lara Vos (12 jaar) en Julia Beukenhorst (13) jaar.
De 10 vragen voor Lara en Julia

Z

ij zijn vriendinnen van de
Beatrixschool en spelen al
anderhalf en drie jaar volleybal bij VC Spaarnestad. Julia
heeft eerst aan atletiek en paardrijden
gedaan en Lara aan tennis en judo.
1. Wat is volleybal voor sport?
De bedoeling is dat de bal over het net
gaat en bij de tegenpartij op de grond
valt, dan heb je een punt gescoord.
Bij de mini’s (vanaf zes
jaar) wordt de bal eerst
over het net gegooid en
gevangen. Hoe hoger het
niveau, hoe meer de officiële regels worden toegepast. Lara en Julia zijn
al C-junior. Dus moeten
zij zich houden aan de
officiële spelregels. Wel
is het veld iets korter en
hangt het net lager; op
2.15 meter. Vanaf de Bjunioren wordt ook meer

het positiespel geoefend.
2. Waarom heb jullie voor volleybal
gekozen?
Julia had wel eens gevolleybald op de
camping en op een familiedag. Lara is
enthousiast geworden door de verhalen
van Julia.
3. Wat vind je het leukst aan volleybal?
Het spelen in teamverband. Lara heeft
hiervoor individueel gesport en vindt
het leuk dat je leert samen te werken en dat je
met elkaar de wedstrijd
wint of verliest. Je kunt
nog best met volleybal
beginnen als je al 12 of
13 jaar bent. Dan kun
je er ook nog goed in
worden.
4. Bij welke vereniging
volleyballen jullie?
Bij VC Spaarnestad. VC
Spaarnestad is in 2010
ontstaan uit de fusie van

vier Haarlemse volleybalverenigingen.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen bestaat een team?
Ze spelen allebei in een ander team.
Julia speelt een niveau hoger.
Een team bestaat uit acht à negen
meisjes. In het veld sta je met zes
meisjes. Er wordt regelmatig gewisseld,
meestal per set.
6. Train je met leeftijdgenoten,
trainen meisjes en jongens met
elkaar of is dit apart?
Er wordt tegelijk getraind met vier of
zes teams, afhankelijk van de grootte
van de hal. De teams zijn zowel jongens- als meisjesteams.
7. Zijn er ook wedstrijden? Moet je
dan ook naar andere sporthal?
De wedstrijden zijn op verschillende
avonden, maandag-, woensdag-, of
vrijdagavond of zaterdag overdag.
De thuishal is de Beijneshal. Als je uit
speelt is dit wel in regio Kennemerland.
Een wedstrijd duurt anderhalf à twee
uur. Er worden maximaal vier sets gespeeld. Dus je kunt ook gelijkspelen.
8. Welke dag/avond wordt er
getraind? Hoe vaak train je?
Julia traint op maandag en donderdag
en Lara op woensdag. De training duurt
anderhalf uur. Soms traint Julia een
keer extra in de week.
9. Hoe word je goed in volleybal?
Door veel te trainen. Je wordt steeds
beter in de techniek als je het veel
oefent.
10. Is er een volleyballer, volleybalster die je bewondert?
Julia is fan van Celeste Plak. Lara vindt
alle dames van het Nederlands volleybalteam heel goed.

Hoe en waar?
Volleybal is mogelijk bij verschillende
clubs in Haarlem en Heemstede
Minimumleeftijd: 6 jaar. De kosten zijn
vanaf € 150,- per jaar afhankelijk van
de club en leeftijd. Bij VC Spaarnestad
wordt ook zitvolleybal beoefend
Voor informatie: www.vcspaarnestad.
nl/de-vereniging/jeugd
fhc91.wordpress.com
www.gsv-heemstede.nl/volleybal

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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NIEUWS UIT DE WIJK
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.
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

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

Druk in onze natuurgebieden
Veel mensen zoeken de natuur op. De lente is in
aantocht, maar ook vanwege het Coronavirus.

D

e natuur is uitnodigend en
rustgevend, zeker in deze
periode. Vogels beginnen
te zingen, knoppen lopen
uit, planten schieten uit
de grond. De natuur is op zijn mooist,
maar ook op zijn kwetsbaarst. Rust voor
dieren is belangrijk. Vogels broeden en
reeën krijgen kalfjes. Staatsbosbeheer
heet bezoekers welkom in de natuur en
vraagt dat iedereen de richtlijnen van
het RIVM in acht neemt en de huisregels van het gebied respecteert. Zo
blijft het voor mens en dier aangenaam
en kunnen we in deze moeilijke tijd de
natuurgebieden als uitvalsbasis blijven
gebruiken.

Geursporen die honden nalaten zorgen
voor een langduriger verstoring van
vogels en wild. Loslopende honden
kunnen ook hinderlijk zijn voor andere
bezoekers.

Maatregelen en richtlijnen

Ook Staatsbosbeheer heeft de nodige
maatregelen getroffen in verband met
het Coronavirus. De komende weken

RAMPERTJES
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)

Broedseizoen

Resultaat
gegarandeerd

Personal
Trainer

Omkleden
niet nodig

Altijd
op afspraak

Alleen
of samen

Privacy
en rust

eerd

XXResultaat gegarandeerd
Tijdens iedere training legt je

Alleen
personal trainer jouw resultaten

ak

al

is
Omkleden
grat
niet nodig
boek direct een
kennismakingstraining

Personal
Trainer

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
vast in een unieke iPad App.
Zo volg

Privacy
en rust
Je hebt meer energie en dagelijkse

je precies jouw vooruitgang en je

bezigheden gaan makkelijker.

trainingsprestaties. fit20 garandeert

Sportprestaties verbeteren en je

in-company. In mei 2014 won

binnen 3 maanden merk- en

houdt tijd over!

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

Omkleden
niet nodig

grote bedrijven kozen voor een fit20
studio voor hun eigen personeel

meetbaar resultaat: je voelt je al snel

beter, sterker en fitter. Iedereen heeft

XXUniek in Nederland

pijntjes verdwijnen
vaakongeacht
ongemerkt
bij dewereldwijd
fit20 studio’s
te
baat bij fit20
leeftijd of uitsluitend Deze
erkende
en rug-, neken gewrichtspijnen
hoort bij de vijf
conditieniveau.
Vage klachten en volgen. fit20
trainingsvorm
is ingrootste
Nederland
verminderen of verdwijnen.

en

fitnessketen in Nederland. Een aantal
Privacy
rustgrote bedrijven kozen voor een fit20

Je hebt meer energie en dagelijkse en
bezigheden gaan makkelijker.

studio voor hun eigen personeel

Sportprestaties verbeteren en je

in-company. In mei 2014 won

houdt tijd over!

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

www.fit20.nl

zijn alle excursies en bijeenkomsten
met grote groepen geannuleerd, de
natuurkampeerterreinen en buitenen informatiecentra gesloten. Dit
geldt niet alleen voor de terreinen
van Staatsbosbeheer maar ook voor
alle terreinen in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Deze natuurgebieden zijn in principe vrij toegankelijk,
maar op sommige plekken waar het te
druk is, kunnen boswachters bezoekers vragen om weg te blijven. Meer
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
over-staatsbosbeheer/nieuws/2020/03/
excursies-afgelast

Op 15 maart is het broedseizoen begonnen. Om dieren niet te verstoren,
vragen we op de paden te blijven en
honden aangelijnd te houden. Als een
hond wild ruikt, wordt het jachtinstinct
geprikkeld en willen de meeste honden
het dier opsporen. Rustende dieren
schrikken en slaan op de vlucht als een
hond te dichtbij komt, bijvoorbeeld
broedende vogels of rustende reeën.

YOGA LENTEACTIE
Wil je kennis maken met yoga in kleine
groepen van max 8 personen, dan kan dit.
Nu drie yogalessen voor 25 euro in het
gebouw van speeltuinvereniging Overveen
aan de Croesenstraat 51.
Voor meer info: www.drishtiyogahaarlem.nl
of bel: Anna-Greet Wendel 06 53155782

De huiskamer van Trefpunt ’t Trionk
Welkom op de ontmoetingsplek voor de
zelfstandig wonende ouderen. Bent u op
leeftijd maar nog steeds goed in staat
om uzelf thuis zelfstandig te kunnen
redden? Wilt u niet achter de geraniums
zitten? Bent u geïnteresseerd in het leven
van alledag? En, wilt u ook wel eens
ander mensen ontmoeten? Wij, van het
buurtcentrum Trefpunt ’t Trionk, nodigen u
in dat geval graag uit om gezellig in een
huiselijke sfeer samen te komen. In onze
huiskamer is er voor iedereen plek om
erbij te horen. Samen met de vrijwilligers
creëren wij een vrolijke en actieve sfeer.
Dat doen wij voor dames en voor heren.
De activiteitenbegeleiders Sajedeh, Wenda en Menno, samen met de vrijwilligers,
nodigen u uit om mee te doen aan het
programma. Onder het motto: “niks moet,

alles mag” biedt het programma naast
gezelligheid ook de mogelijkheid nieuwe
dingen te leren, het denken te prikkelen,
soms met een beweegactiviteit en altijd in
een ontspannen sfeer.
Deze huiskamers zijn er van maandag
tot en met donderdag tussen 10:00 uur
en (ongeveer) 14:00 uur. Wie wil, kan
meedoen met een warme maaltijd rond
het middaguur en (inclusief de koffie of
thee) kost dat slechts € 8,- per ochtend.
Veel deelnemers maken voor het vervoer
naar de huiskamer gebruik van de Zoef
Zoef of de Regiorijder om gehaald en
weer gebracht te worden. Er is een veel
animo voor de huiskamer en sommige
mensen komen zelfs twee dagdelen. Voor
de woensdag, donderdag en vrijdag, is er
nog ruimte om nieuwe gasten te ontvan-

gen. Kom vooral een keer langs voor een
kennismakingsgesprek, dan vertellen wij u
precies wat u kunt verwachten.
Voor meer informatie:
Bel naar Trefpunt ’t Trionk, Moniek Stricker
023 5324261 of 06 81882467
Trefpunt ’t Trionk,
Van Oosten de Bruijnstraat 60,
2014 VS Haarlem
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Wijkkrant Ramplaankwartier
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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

