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Lekker weg 
in eigen wijk

HET KOEPAD IS VERNIEUWD
DE WIJK IN CORONATIJD
       DE BLINKERT GAAT  

OP GROEN
KWARTIERMAKER 

PAULIEN NELIS



NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

Zuid-Kennemerland. Na  
een jarenlang tekort aan 
financiële middelen heeft 
Staatsbosbeheer met hulp 
van de gemeente Haar-
lem de financiering voor 
herstel rond gekregen. Bij 
renovatie van het fietspad 
heeft Staatsbosbeheer 
de uitdaging om de oude 
beuken langs het pad niet 

te beschadigen en de sfeer van het pad 
te behouden. Om deze reden wordt er 
gewerkt met een CO2 neutrale mix 
van fijn IJssel- en Maasgrind. Van dit 
materiaal is enkele maanden geleden 
een klein proefstukje aangelegd. 
Deze verharding van natuurlijk mate-
riaal is water- en luchtdoorlatend en 
geeft een minimale druk op de wortels 
van de beuken. 

Naast de het pad zelf wordt op een 
aantal plekken ook de beschoeiing aan 
de slootkanten hersteld. Bij het uitlaten 
van de honden die het heerlijk vinden 
om in de sloot te badderen, wordt op 
sommige plekken de walkant door 
hen ‘uitgegraven’. We hopen dat de 
desbetreffende hondenbaasjes hiermee 
rekening houden.

Circuit Zandvoort
De activiteiten op het circuit waren 
vanwege de Covid-19-crisis maan-
denlang stilgelegd, wat in onze wijk 
en de bosrijke omgeving voor een 
weldadige stilte zorgde. Half mei zijn 
de races weer opgestart. De wijkraad 
ontving meteen ook weer klachten 
over geluidsoverlast van de gebruikers 
van het circuit. Als u uw klachten wilt 
uiten bij de Omgevingsdienst IJmond 
kan dat via www.rustbijdekust.nl, maar 
het is vooral ook effectief om deze naar 
de gemeente Haarlem (via de griffier 
Marcel van Dam van de gemeenteraad 
griffiebureau@haarlem.nl) te sturen 
met het verzoek de klacht door te 
sturen naar de leden van de commissies 
Milieu en Beheer & Bestuur.  
Voor Bloemendaal kan dit bij de com-
missie Grondgebied en Bestuur & Mid-
delen. De griffie is daar te bereiken via  
griffie@bloemendaal.nl.  

Renovatie Rollandslaan  
en Vlaamse Weg
Procesmanager Saskia Vermeulen (ge-
meente Haarlem) meldde de wijkraad 
eind mei dat er een voorlopig ontwerp 
vrijgegeven is voor inspraak, tot 17 juli 

Koepad vernieuwd
Deze tekst is begin juni opgesteld. Waarschijnlijk zijn velen van u al via Buurbook 
van diverse onderwerpen op de hoogte gesteld. Hieronder volgt een samenvatting 
van de onderwerpen die de afgelopen periode in de wijkraad aan de orde kwamen.

 Het was maan-
denlang stil in 
de wijk. Velen 
van u zullen 
grote zorgen 

gehad hebben over uzelf, 
uw gezins- of familieleden 
tijdens de Covid-19-crisis. 
De wijkraad hoopt dat nu 
de ergste piek voorbij zal 
zijn, dat u gezond bent en 
ondanks de gebondenheid aan huis 
toch nog enige bewegingsvrijheid heeft 
kunnen ervaren.

Koepad/Koeienpad/ Koeienpaadje/
Ramplaanpad
Als deze krant uitkomt is (als het 
goed is) de renovatie van het wegdek 
die eerst in april zou plaatsvinden, 
afgerond. Boswachter Rien de Vries 
van Staatsbosbeheer meldde ons 
eind mei dat op dinsdag 2 juni bedrijf 
ecoDynamic in opdracht van Staats-
bosbeheer zal starten met de renovatie 
van het oude pad. Het pad tussen het 
Ramplaankwartier en Duinvliet is 
voor velen onderdeel van een bekende 
wandel- en fietsroute tussen Haarlem, 
Elswout en de rest van Nationaal Park 

a.s. Informatie hierover is in een bewo-
nersbrief in onze wijk verspreid en staat 
op Buurbook. Inhoud van het plan: de 
verkeersveiligheid van de Rollandslaan 
is het speerpunt van het ontwerp. De 
inrichting bij de aansluiting van de 
Vlaamseweg is gewijzigd. Daarnaast is 
het asfalt vervangen door (strengpers)
klinkers en is de weg smaller gemaakt. 
Tevens zijn verkeersremmende maat-
regelen toegevoegd in de vorm van ver-
keersplateaus. Twee plateaus hebben 
verhoging, omdat op die plekken geen 
trillingshinder is voor de omgeving. 
Bij de overige plateaus wordt alleen de 
markering in het straatwerk aange-
bracht en niet de verhoging. Dit is niet 
mogelijk in verband met trillingshinder. 
Tot slot is meer groen toegevoegd.

Een tekening van het ontwerp is te 
vinden op https://www.haarlem.nl/rol-
landslaan-herinrichting/ en te bekijken 
in de wijkkast van de wijkraad Ram-
plaankwartier, bij de DekaMarkt aan de 
Ramplaan. De inspraakperiode is van 
30 mei tot en met 17 juli. Iedereen mag 
tijdens deze periode een officiële reactie 
(zienswijze) indienen. Hoe dat kan staat 
in de bewonersbrief. Normaal gespro-
ken organiseert de gemeente tijdens 

de inspraakperiode een inspraakavond 
om het ontwerp toe te lichten. Vanwege 
het coronavirus is het niet mogelijk 
om een inspraakavond te organiseren. 
Als alternatief staat op de website van 
de gemeente een presentatie met een 
gesproken toelichting op het ontwerp. 
Nadat de inspraak zal zijn afgerond 
wordt bekeken of de opmerkingen 
in het ontwerp kunnen worden ver-
werkt. Uiteindelijk volgt een definitief 
ontwerp. Vervolgens neemt het college 
van B&W een besluit over het ontwerp 
en informeert het college de commissie 
Beheer over dit besluit. Dit zal na de 
zomervakantie zijn. De gemeente gaat 
ervanuit dat begin 2021 met de uitvoe-
ring van de werkzaamheden voor de 
Rollandslaan kan worden begonnen.

Wijkraadsvergaderingen
Door de lockdown vanwege het Covid19- 
virus heeft de wijkraad twee keer online 
moeten vergaderen via Zoom. Wij 
zagen helaas geen mogelijkheid om 
wijkbewoners daaraan deel te laten  
nemen. De verslagen van die vergade- 
ringen zijn te vinden op de website 
www.ramplaankwartier.info en op 
Buurbook.Het ligt uiteraard in de  
bedoeling om zodra dit mogelijk is  
weer openbaar bijeen te komen.

Stichting Groendak de Blinkert 
opgericht
Een mooi initiatief van onze wijkbe-
woner Joop van Roon die op 85-jarige 
leeftijd actie onderneemt om op de 
entree van De Blinkert een Groendak 
(Sedum) te laten plaatsen als dank voor 
de goede zorg aan de bewoners van De 
Blinkert. Daarvoor is wel geld nodig. In-
middels is er een aparte Stichting opge-
richt (Stichting Groendak De Blinkert). 
Voor het openen van een bankrekening 
moest Joop zelfs op de fiets naar het 
Rokin in Amsterdam. Zie verder in deze 
wijkkrant voor meer informatie.

Hoe verder in onze zeer gewilde wijk?
Onze wijk vernieuwt zich. Veel nieuwe 
wijkbewoners uit andere steden 
vinden met name de laatste jaren een 
prettige plek in onze wijk. Er staat de 
komende jaren een aantal belangrijke 
onderwerpen op de rol die onze hele 
wijk aangaan: SpaarGas (een groene 
coöperatie voor duurzame energie-
opwekking), vergroening van de wijk, 
parkeermogelijkheden (al of niet met 
vergunning), duurzame deelmobiliteit 
(iZoof), verbetering fietspaden, behoud 
van openbaar vervoer in en naar ons 
Ramplaankwartier.

De wijkraad heeft een belangrijke 
adviserende rol naar gemeenten 
en provincie bij deze onderwerpen. 
Omdat er veel ontwikkelingen zijn en 
er veel op het spel staat is er dringend 
behoefte aan uitbreiding van onze raad 
met liefst wat jongere wijkraadsleden, 
met name voor verkeer en ruimtelijke 
ordening. Voor informatie kan contact 
opgenomen worden met de voorzitter 
of via wijkraad@ramplaankwartier.nl

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

Wijkkrant op gerecycled papier
Was het u al opgevallen? De wijkkrant 
wordt sinds het vorige nummer gedrukt 
op duurzaam FSC-gecertificeerd papier, 
omdat we hiermee bijdragen aan een 
duurzame samenleving en een circulai-
re economie, waarbij we slimmer om-
gaan met onze grond- en afvalstoffen. 

Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Op het moment van schrijven is nog niet bekend of en wanneer de wijkraad Ramp- 
laankwartier weer in vergadering in de Blinkert bijeen kan komen zoals vóór de  
Covid-19-crisis. De volgende Zoom-vergadering staat gepland voor 30 juni.  
Wie verbeterpunten heeft voor de wijk, kan contact opnemen met de voorzitter, via  
een email aan wijkraad@ramplaankwartier.nl. Wij gaan bekijken of deelname aan  
die Zoom-sessie mogelijk is voor wie daar prijs op stelt. Op de website is naast meer 
algemene informatie over en voor het Ramplaankwartier ook te lezen wat er in de  
vorige vergaderingen is besproken.

DOE MEE

Fo
to

: D
irk

 K
ru

yd
er

Wijkkrant Ramplaankwartier   32   Wijkkrant Ramplaankwartier



 Er zitten maar een paar huizen 
tussen. In december mochten 
wij  Ria Frensen feliciteren, 
omdat zij in 1919 het daglicht 
zag. En in april mochten we 

dat wéér doen: op een afstandje nu, 
bij Wil Stubenitsky-van Eyck. Het had 

Ligt het aan de lucht? Ligt het aan wind die langs het 
huizenblok waait? Het is wel héél bijzonder: twee tamelijk 
vieve dames, vlak naast elkaar in ons Ramplaankwartier,  
die allebei maar liefst honderd jaar geworden zijn!

2 x 100 = 200Redactie Wijkkrant
Annelies Homburg 023-5247230, Jolanda Koster 023-5243998,
Jacqueline Moerkerk 023-5245096, Ingrid Schenk 023-5247218
e-mail: wijkkrantramplaankwartier@gmail.com

Aan dit nummer werkten mee
Pauline Baartmans, Bert Bouquet, Frans van Deijl,  Simone de 
Maat, Maria van Vlijmen en Joop K. de Vries.

Fotografie
Dirk Kruyder, Henk van der Linden, Hanky Stolvoort en Chris 
Uiterwijk

Vormgeving Evert Root
Aanlevering advertenties/tarieven info: evertroot@gmail.com

Bezorging wijkkrant André Kik 023-5240313

Drukkerij Simian B.V., Westerbroek

Website: www.ramplaankwartier.info
Webmaster Hanky Stolvoort

Website-redactie
hanky.stolvoort@ramplaankwartier.info
elco.zwart@ramplaankwartier.info

Digitale versie Wijkkrant www.ramplaankwartier.info/wijkkrant

Wijkraad 
Voorzitter: Bert Bouquet 06-21857831, Eelco Fortuijn, Ronald 
Mattern
Ruimtelijke ordening: Wouter Feldberg: w_feldberg@yahoo.com
Penningmeester: Adrie Pancras: pancra3@chello.nl

Contact wijkraad Hospeslaan 56, 2015GL Haarlem
wijkraad@ramplaankwartier.nl

Stichting Ramplaankwartier
ABN/AMRO: NL 96 ABNA 0848 095537

Social media: BUURbook Ramplaankwartier
Algemene telefoonnummers
Alarmnummer 112, Wijkagent: Frank Kathmann 06-10882560 
frank.kathmann@politie.nl
Publieksinformatienummer op werkdagen van 8.00 uur tot 
16.30 uur (voor vragen en klachten over onderhoud in de wijk) 
14023/WhatsApp 06-14369614 
Woonzorgcentrum De Blinkert 023-5101600
Buuv (buurthulp) 023-5517845

Speeltuin Croesenstraat 51 023-5246333
https://speeltuinramplaan.wordpress.com/

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

Coverfoto: Nieuwe wijkbewoner Dirk Kruyder, videomaker en foto-
graaf, maakt vanaf deze editie deel uit van het wijkkrant team. 
Een van zijn koepadkoeien foto's geeft ons helemaal het thuis 
vakantie gevoel.  
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De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van  
3 oktober. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 12 september op 
de adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveld-
laan 43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 30 juni, om 20:00 via Zoom.

WIJKKRANT RAMPLAANKWARTIER

In onze wijk wonen wij dicht bij de 
natuur. Nu meer mensen deze zomer 
niet op reis gaan en vaker thuisblijven, 
vragen wij om de natuur in onze wijk 
extra goed te bekijken. De redactie is 
benieuwd naar natuurwaarnemingen 
in de wijk of de tuin. Dat kan variëren 
van een wespennest in de tuin, een 
mooie vlinder, een hommel op een 
bloem, een grote zonnebloem, een 
uitvliegend jong vogeltje, een vos, 
die door de wijk loopt, mooi bloeiend 
‘onkruid’ of zelfs de eerst gesigna-
leerde paddenstoel. Kortom: alles is 
mogelijk, alles wat je opvalt in de wijk 
ten aanzien van de natuur. Maak een 
foto, zet de datum erbij en waar deze 
is genomen. Een verhaal erbij mag na-
tuurlijk ook: denk aan het verhaal vorig 
jaar over de broedende schildpadden 
op de Rollandslaan. Stuur de foto met 
toelichting naar wijkkrantramplaan-
kwartier@gmail.com
Wij willen ook langskomen als foto’s 
maken u moeilijk afgaat: bel  
06-15131633.

De wijkdichter

Koepadkoeien 
Betsie koe met haar vriendinnen
samen in 1 wei
een vast ritme in de dag
maar toch frank en vrij

lekker buiten langs het koepad 
met vers gras aan de kuiten 
's morgens naar buiten 
begint de tocht aan het begin van het veld
langzaam lopend en malend
de sloot door en terug
Inmiddels begin ik al wat 
tekeningen te herkennen op hun rug

na een lange dag buiten
over het veld weer terug.

Simone de Maat

Oproep!

Wil Stubenitsky in het pakje 
dat zij ook op haar trouwdag 
droeg: 64 jaar oud, maar van 
uitstekende kwaliteit!

Wij Telen Groente
5000 preiplantjes, 500 pompoenplantjes, courgettes en bietjes, al deze gewassen heb-
ben de afgelopen week een plekje gekregen op het land van Stadslandbouwbedrijf Wij 
Telen Groente aan de rand van het Ramplaankwartier. Maar ook kan er al volop geoogst 
worden, zoals bosuitjes, radijs, sla, en raapstelen (zie foto). WTG verbouwt naast biologi-
sche groente ook kruiden. Denk aan dille en kamille, peterselie en bieslook. En vergeet 
het fruit en de bloemen niet; de aardbeien en bessen staan in volle bloei! Het oogsten 
is een wekelijks uitje. Je ziet met eigen ogen hoe de groente geteeld wordt, zonder dat 
er gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. ‘s Avonds kook je met 
wat je overdag hebt geoogst. Altijd groente van het seizoen! Ook jij kan meedoen door 
een oogstaandeel te kopen en wekelijks te komen oogsten. Al ruim 200 huishoudens 
gingen je voor. Bovendien verklein je je ecologische voetafdruk door je groente van 
dichtbij te halen: Geen CO2 uitstoot als gevolg van transport. Goed voor jou, voor je 
omgeving en het milieu. Er is nog ruimte voor nieuwe oogstdeelnemers.  
Aanmelden kan via www.wijtelengroente.nl

Collecte KWF  
Kankerbestrijding
Beste wijkgenoten. In de week van 31 augustus t/m 5 september 
is weer de jaarlijkse collecte voor de KWF Kankerbestrijding. 
Vanwege verhuizing van vaste collectanten bén ik op zoek 
naar buurtbewoners die willen helpen met collecteren. Zeker 
nu veel andere acties zoals ‘Alpe d’huzes’ niet kunnen door-
gaan zijn de opbrengsten dit jaar veel minder. Daarom blijft 
de jaarlijkse collecte heel belangrijk om onderzoek te kunnen 
blijven financieren. Heeft u een paar uurtjes vrij die week? 
Ik hoop dat u zich wilt aanmelden bij: Ingrid Schenk-Rijkenberg,  
Lambrecht van Dalelaan 41, 2015 ER Haarlem
Telefoon: 023-5247218 of 06-15131633.
ingrid.schenk.rijkenberg@gmail.com

een groot feest moeten worden, maar 
helaas, het Coronavirus gooide roet 
in het eten. Maar dochters Willeke en 
Jacqueline waren niet voor één gat 
te vangen: in een rijtuig van Vosse 
Manege heeft Wil een prachtige rijtoer 
door de omgeving mogen maken. Met 
koekjes, paaseitjes en klontjes voor het 
paard werd het een feestelijke middag.
Op de dag zelf heeft Wil, gezeten in de 
voortuin, de vele felicitaties en feest-
liederen in ontvangst genomen. Zij was 
vooral verrast door de gelukwensen van 
twee oud-leerlingen van de MMS in de 
Tempeliersstraat (die later opging in 
het Coornhert Luceum), waar zij lerares 
Engels is geweest. Haar kennis van de 
Engelse taal kwam haar na de oorlog 
goed uit: in een jeep reisde Wil het hele 
land door als tolk voor een hoge Engelse 
officier. Terugblikkend op haar mooie 
leven, mist zij vooral het reizen: tot 
haar 94e reisde zij de hele wereld over.
Ook wij voegen Wil (en Ria) onze ge-
lukwensen toe!
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 Z ou de Corona-crisis ons verrukkelijk 
gelegen wijkje hebben veranderd, 
vroeg een lezeres me, terwijl ik wacht-
te op de stoep voor de Dekamarkt. 
Tsja, goede vraag, maar een antwoord 

wist ik niet zo snel te geven. Ontegenzeggelijk 
was het overal op straat drukker met vaders en 
moeders die kennelijk thuis werkten. Druk was 
het ook in de speeltuin in de Croesenstraat en 
op het aangrenzende pleintje waar het begrip 
van de anderhalvemetersamenleving volledig 
aan de gebruikers ervan voorbij was gegaan. Gasten van een 
jaar of veertien, vijftien speelden onderlinge partijtjes op 
het scherpst van de snede. Een keer zag ik een groep nog iets 
oudere slungels met ontblote bovenlijven en met brekende 
stemmen die tot ver in de omtrek reikten. Af en toe pauzeer-
den zij op het onlangs door de gemeente vervangen bankje, 
omringd door lukraak geparkeerde scooters. De blikjes Red 
Bull en pakken Snelle Jelle’s lagen binnen handbereik. Het 
geheel werd omlijst met bonkmuziek die uit een heel klein 
boxje kwam. Het maakte diepe indruk op de peuters en kleu-
ters van de nabijgelegen speeltuin die eropaf waren gekomen. 
Overigens zou ik dat pleintje graag willen vernoemen, zoals 
bij de Johan Cruyff Courts. Misschien weet iemand of een 

Drukte
bekende, uit het Ramplaankwartier afkomstige 
sporter (Floris-Jan Bovelander?) daar altijd veel 
heeft gespeeld. Desnoods dopen we het om in 
het Frans uit de Wijk-plein. En als we dan toch 
bezig zijn, zou de toplaag van het pleintje niet 
eens schoongemaakt kunnen worden? Bij de 
minste dauw of regen wordt het spekglad.

Dan waren er nog de oudere dames en heren 
van de Blinkert en van die nieuwe instelling aan 
het Willem Dreesplantsoen, voor wie het mooie 
weer en de aangename buitentemperaturen 

natuurlijk ook een alternatief waren voor al dat benauwde 
binnenzitten. Ik had soms best met hen te doen, want hun 
aanwezigheid in de publieke ruimte werd niet altijd gewaar-
deerd, zo kwam het over. Zij immers vormden de risicogroep, 
het grijze gevaar van deze Corona-crisis. Op de Rollandslaan 
leverde een oma strijd met haar rollator over een opspelende 
stoeptegel die door een boomwortel omhoog werd geduwd. 
Ik vroeg of het ging, maar de vrouw schudde alleen het lieve 
hoofd dat, zo ging ik na, minstens een wereldoorlog moest 
hebben meegemaakt. Ineens dacht ik aan mijn eigen moeder, 
al jaren dood, en ik prees mij gelukkig dat haar dit tenminste 
allemaal bespaard was gebleven.
 Frans van Deijl

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993 
06 23140320

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

Al 80 jaar uw vertrouwde bakker!

FRANS UIT DE WIJK

Hondentrimsalon Elswout Mondi Animali
Complete vachtverzorging  

voor uw hond
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat

elswouthondentrimsalon.nl mondianimali.com

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286

Voor heerlijke 
ambachtelijk 

bereide pizza's 

Met alleen de beste
verse ingredienten!

Probeer ook eens 
onze Lasagna Bolognese en 
Melanzane alla Parmigiana 

(bak   700 gram)

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

 Ramplaankwartier10
Italiaantje pizzeria

Ramplaan 44
Tel 023 5835620

Keuze uit 26 cm of 33 cm

+_
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Ruimte voor initiatieven
Dank
Namens alle bewoners en medewer-
kers van De Blinkert willen wij  
u hartelijk danken voor alle hart-
verwarmende initiatieven vanuit de 
wijk. Heel fijn in deze tijd te voelen 
hoe betrokken u vanuit de wijk bij 
ons bent. Dit doet ons goed!
Krystle Zonneveld, teamleider

Robbert van Berkel plaatste deze oproep  
17 maart op Facebook: “Wij hebben veel 
verse groentes en fruit over wat vandaag 
helaas weg moet en zonde om weg te gooi-
en. Wil je een bakje voor thuis? Vandaag 
gratis op te halen tussen 16.30 en 17.00 uur 
bij ‘t Wapen van Kennemerland! Op= Op.”

Bij De Blinkert waren er vele optredens 
te zien en horen. Zelfs een draaiorgel 
bezorgde de bewoners een vrolijk uurtje. 
Foto onder: het optreden van Tim Dawn en 
rechts het optreden van Marcel Kramer.

Pauline Stoeltie-van Duijn deelde dit  
bericht 11 april op Facebook Ramplaan-
kwartier: “In de rij bij bakkerij Vink, waar 
mijn zus Anneke werkt. Zij blijft altijd vrolijk 
ondanks de omstandigheden.”

In de Lambrecht van Dalelaan was op 10 mei een echtpaar 40 jaar getrouwd. Geen feestje, 
maar de straatbewoners verzorgden 's morgens, keurig op 1,5 meter van elkaar een  
verrassende aubade en een bloemenhulde voor het jubilerende echtpaar.

Verjaardagen 
werden 
ingetogen 
gevierd, zelfs 
al werd de 
bewoonster 
100 jaar.

Vele  wijkbewoners gingen opruimen en op 
menig muurtje verschenen dozen met  
‘gratis mee te nemen’.

In heel Nederland werd gevraagd om beren 
voor het raam te zetten zodat kinderen op 
‘berenjacht’ konden. In de wijk waren veel 
beren te ontdekken en het verhaal gaat dat 
er ook speurende volwassenen gezien zijn.

Op koningsdag werd in de 
Hendrik Roozenlaan een 
straatbingo georganiseerd. 
Iedereen keurig op gepaste  
afstand.

Yoga en Tai chi School Kennemerland 
(o.l.v. Jan Langendijk) kon vanwege 

de coronacrisis vanaf juni niet binnen 
maar wel weer buiten terecht op het 

gras naast de Beatrixschool.
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De afgelopen maanden waren bijzonder, ook voor de bewoners van onze wijk. Maar creatief 
werden er diverse initiatieven ontplooid, er werd opgeruimd, veel gratis mee te nemen 
initiatieven, verjaardagen werden toch gevierd, de Blinkert verrast met optredens en er werd 
buiten gesport. Op deze bladzijden een impressie van de wijk in coronatijd.
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werden de meest waanzinnige filmpjes 
gemaakt en doorgestuurd. Voorbeelden 
zijn het voorlezen van een boek of het 
geven van een les over digitaal pesten. 
Van ouders kregen we terug dat er da-
gelijks naar uit werd gekeken wat de juf 
of meester vandaag weer zou brengen.

Nu bijna aan het eind van het school-
jaar zijn we bezig met de afsluiting 
van dit bijzondere jaar. Helaas geen 
uitzwaai momenten en de jaarlijkse 
afsluitings-picknick met ouders op het 
plein, maar allemaal met het doel dat 
we gezond blijven. Volgend schooljaar 

hopen we ook de draad weer op te pak-
ken en ook de activiteiten waarbij we 
weer dichterbij elkaar mogen komen, te 
kunnen uitvoeren. 
Anouk Woudman, adjunct directeur

Beatrixschool in de Coronatijd
Het was stil rond en op het 
schoolplein de afgelopen 
maanden. Geen enthousiaste 
kinderen die dagelijks naar 
school kwamen rennen en 
’s middags weer huppelend 
naar huis. 

weer open! 

Sinds 1 juni hebben wij onze deuren weer 
mogen openen, heerlijk om weer gasten 
over de vloer te hebben! Onze terrassen zijn 
volledig Coronaproof gemaakt en klaar 
voor een warme, lange zomer. tot snel!

Openingstijden:  
dagelijks van 09:00 - 00:00

023 524 05 32  •  contact@wapenvankennemerland.nl  •  www.wapenvankennemerland.nl  •  Ramplaan 125

023-5241266      |      contact@kraantjelek.nl      |      www.kraantjelek.nl      |      Duinlustweg 22, Overveen

Openingstijden:
ma.-vrij.: 10:00 - 22:00
za.-zo.: 09:00 - 22:00

Deuren gaan weer langzaam open,

voor frisse neuzen, eindjes lopen.

Huppelend over 't koeienpaadje,

fietsend door het winkelstraatje.

Lachend spelen we weer buiten,

op berenjacht langs alle ruiten.

Kijk eens Beer, achter dat raam,Kijk eens Beer, achter dat raam,

hangen slingers met een naam!

Ik weet het al, roept Muis heel blij,

de buurt heeft er twee kleintjes bij!

Voor Siem en Noor 

MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK Door Pauline Baartmans

 Het geluid van spelende kin-
deren op het plein tijdens 
de pauzes was maanden 
weg. Wat was het dan 
ook fijn dat we weer naar 

school konden: eerst met de helft van 
de groepen en nu zijn de klassen weer 
vol en lijkt het onderwijs, op weliswaar 
anderhalve meter, weer zoals we het 
gewend zijn. 

We kunnen terugkijken op drie 
maanden succesvol thuisonderwijs, 
waarin het team zich sterk heeft in-
gezet om de kinderen zoveel mogelijk 
betrokken te houden met school. Via 
Teams was er regelmatig contact met 
de leerlingen in de vorm van kring-
gesprekken, maar ook persoonlijk. Zo 
werd een kind digitaal in het zonnetje 
gezet wanneer hij of zij jarig was. Ook 

Hieperdiep!
Er zijn een paar nieuwe “muisjes”  
in de wijk geboren: Pauline Baart-
mans is de trotse moeder geworden 
van de kersverse tweeling Noor en 
Siem. Felicitaties, Pauline, ook voor 
pappa Tim.
Redactie wijkkrant Ramplaankwartier
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Yogales in het 
Ramplaankwartier

Uitgangspunten:
rustig, vriendelijk, tevredenheid,

fysieke oefeningen 
gedragen door adem

De lessen zijn voor iedereen  
geschikt. Proefles mogelijk  

(s.v.p. aanmelden)

Maandagavond van 20.00 - 21.00
Locatie Beatrixschool

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

Beeldmerk Beeldmerk hart bloem(hart), toepassing > Bloemelement

Huisstijlelementen (grafisch)

Concreet geeft vorm | oktober 2017
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CMYK 100 60 0 0

Kleurenpalet

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

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

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

#E20613
RGB 226 6 19
CMYK 0 100 100 0

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

* Primaire kleuren blauw en rood.

#E95A0C
RGB 233 90 12
CMYK 0 75 100 0

#F29100
RGB 242 145 0
CMYK 0 50 100 0

* *

Woonzorgcentrum 

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

harte welkom
-  Dagcentrum Ramplaanhart en ontmoetings- 

centrum Tuindershart
-   Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en 

ergotherapie
-  Onderdeel van Kennemerhart

 Meer weten?  
 Bel 023 5 214 214

Beeldmerk Beeldmerk hart bloem(hart), toepassing > Bloemelement

Huisstijlelementen (grafisch)
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* *

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

Anneloes Aalders    
Dierenarts - Acupuncturist

mail@avacare.nl
www.avacare.nl

Mobiel 06 11 32 62 92

Acupunctuur voor dieren

Avacare_visitekaartje LV.indd   1 01-06-17   16:39
Avacare_visitekaartje LV.indd   2 01-06-17   16:39
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 Na een heftige en angstige 
periode lijkt verzorgingshuis 
De Blinkert in onze wijk 
weer op te krabbelen. Er is 
veel bewondering en waar-

dering geweest voor alle medewerkers 
van De Blinkert. Om de medewerkers 
in het zonnetje te zetten zijn Joop van 
Roon en enkele andere buurtbewoners 
een actie gestart voor een groendak op 
de luifel van de ingang van het gebouw 
De Blinkert. De entree waar u onder 
doorloopt, wanneer u gaat stemmen.

Stichting Groendak
Intussen is Stichting Groendak De 
Blinkert opgericht. Deze stichting wil 
het groene dak als dank aanbieden 
aan alle medewerkers, die deze zware 
corona periode hebben meegemaakt. 
Een ecologisch beplant dak, mooi voor 
alle medewerkers en bewoners van De 
Blinkert. Goed voor de bloempjes en de 
bijtjes en indirect voor de hele buurt. 

136 m² groen
Er heeft een onderzoek plaatsgevon-
den met als conclusie dat op de luifel 
van 136 m² een Groendak geplaatst 
kan worden. Nu zijn we geld aan het 
inzamelen en proberen via verschillen-
de wegen aan de benodigde financiën 
(circa 8.000 Euro) te komen. Met de 
bewoners en familie van het huis, om-
wonenden in het Ramplaankwartier en 
andere donateurs proberen we het geld 
bij elkaar te krijgen. 

Help mee!
De Stichting heeft een rekening  
geopend. Het rekeningnummer is  
NL24 INGB 0006 3114 75 tnv  
St. Groendak De Blinkert. Het zou ge-
weldig zijn als u ook een gift zou willen 
doen. Voor de volledigheid: een gift aan 
deze Stichting kunt u aftrekken van de 
belasting.

Stichting Groendak De Blinkert

De Blinkert gaat op groen!

Help u mee om het dak boven de ingang van de 
Blinkert om te toveren tot een prachtig groen dak?

Yogalessen
In september start ik met nieuwe yoga- 
lessen. Tot die tijd geef ik via zoom- 
meeting de lessen online. Ik bied ook 
yogales individueel op locatie aan voor 
mensen met een beperking (denk aan 
syndroom van down, autisme). Ik ben 
naast yogadocent verpleegkundige op 
de eerste hart long hulp van het Spaarne 
Gasthuis en houd mij bezig met de op-
vang van coronapatiënten.
Anna-Greet Wendel, 06-53155782

Conversatie Frans 2020 - 2021
Wilt u de Franse taal, die u op school 
of in de vakantie geleerd hebt, op een 
aangename manier onderhouden of ver-
beteren? Kom dan op maandagochtend 
om 9.00 u voor de cursus Conversation 
2 of om 10.30 u voor de cursus Conver-
sation 1. In principe beginnen we weer 
half september 2020, maar gezien de 
actuele situatie is de begindatum van de 
cursussen evenals die van de voorafgaan-
de open dag nog niet vastgesteld. U kunt 
ook altijd op een later tijdstip instromen.
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten de Bruijn-
straat 60, 2014 VS Haarlem, 
 tel. 023-5324261.
Voor meer informatie: 023-5246068/  
06-13412665,  Myriam Decamps

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)
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Zo mooi kan 
het worden!

FOTO’S DIRK KRUYDER

U kunt ook de QR code 
scannen met uw bank app 
op uw mobiele telefoon.
Desgewenst kunt u het 
bedrag aanpassen.
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Het Huis Rolland
Een van de langste straten in het Ram-
plaankwartier is de Rollandslaan, genoemd 
naar het huis Rolland. Het huis Rolland, nu 
verdwenen, lag op de rand van duin- en 
veengebied. De naam Rolland is waar-
schijnlijk afgeleid van “rode land”, wat 
betekent “gerood” land: land dat reeds 
ontgonnen is. De vroegste geschiedenis 
van dit huis ligt in het duister. Zeker is dat 
het al bestond omstreeks 1250. De familie 
Ramp voorzag het huis in de 17e eeuw nog 
van een gracht en een brug, en veranderde 
haar naam in Ramp van Rolland. In de 18e 
eeuw raakte het huis in verval en werd het 
verkocht aan slopers. De grond werd in 
kleine percelen verdeeld en verkocht aan 
tuinders en bloembollenkwekers.
(www.ramplaankwartier.info)  
 
Het huis stond iets ten oosten van het 
plantsoen van de Hospeslaan en had een 
lange oprijlaan naar de Ramplaan. Delen 
van de moestuinmuren zijn nog te vinden 
bij de woningen langs de Brouwersvaart 
en rond de voormalige smederij van Pluk-
ker, waarvan het huis in het steegje deels 
een stuk heeft als buitenmuur. 
(Paul Marselje op Facebook)

DE GESCHIEDENIS VAN HET RAMPLAANKWARTIER 
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Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem – Hoofddorp - Beverwijk – Velsen

Yoga en
 Tai-Chi school 

Kennemerland
al meer dan 25 jaar een begrip in de 

regio Kennemerland.
Locatie: Beatrixschool, Blinkertpad 3, Haarlem

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

   ln.dnalremennekagoy.www
www.taichikennemerland.nl

•  Aangiften inkomstenbelasting en ook 
bemiddeling over afgelopen jaren.

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

•  Fiscale toekomst planning van uw 
vermogen.

•  Het verzorgen van financiële 
administratie en de fiscale aangiften.

•  Startende ondernemer begeleiding 
en ZZP’er vraagstukken.

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

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

De Boekhouders
Teunizen Holding B.V.

Mobiel: 06 427 327 07
rekenmaar@gmail.com

Contact adres: Gert Teunizen
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

Duurzaam beleggen voor nu en later
 

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

belegt

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

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

1. Wat is Krav Maga voor sport?
Krav Maga (uitspreken als Krav Maká) 
is een verdedigingsport die oorspron-
kelijk uit Israël komt. De technieken die 
je leert, zijn gebaseerd op eenvoudige 
bewegingen en instinctieve reacties. 
Hiermee wordt bedoeld de reacties die 
je van nature al hebt. De technieken 
zijn oplossingen voor gewelddadige 
problemen uit de hedendaagse realiteit, 
bijv. vechtpartijen en bedreigende 
situaties met wapen of zonder wapen of 
pestsituaties op school.
2. Waarom heb je voor Krav Maga 
gekozen?
Een vader van een vriend is heel goed 
en hoog in level bij Krav Maga. Toen 
ben ik samen met mijn vriend het ook 
gaan doen.
3. Wat vind jij het leukst aan Krav 
Maga?
Ik vind het samen oefenen het leukste. 
Eerst oefen je de actie alleen. Dan komt 
het leukste om het uit te proberen 

Jonge wijkbewoners over hun sport

met een maatje, die je zelf uitkiest. 
Bijvoorbeeld: je leert dan om je uit een 
houdgreep te bevrijden. Wat ik ook 
heel leuk vind, is de pesttraining. Dan 
wordt een hele les besteed aan hoe je 
om moet gaan als er nare dingen naar 
je worden geroepen en tegen je worden 
gezegd. Dat is nuttig: dat je dan leert 
hoe je daar mee om moet gaan. Ook 
leer je wat je moet doen als je wordt 
aangevallen.
4. Bij welke vereniging speel je?
Bij trainingscentrum Helena.
5. Met hoeveel kinderen train je 
tegelijk?
Ik train met ongeveer 15 kinderen.
6. Is zo’n training met leeftijdgeno-
ten; meisjes en jongens met elkaar 
of is dit apart?
Je traint met bepaalde leeftijdsgroepen. 
Dus van 5 t/m 7 jaar, van 8 t/m 10 jaar 
en van 11 t/m 15 jaar. Volwassenen 
kunnen ook aan Krav Maga doen. 
7. Heb je ook speciale kleding?

Ja, een speciale wijde broek, een shirt 
met logo, een speciale handschoen ( zie 
foto) en een toque.
8. Welke dag/avond wordt er ge-
traind?
Ik train 1 keer per week 45 minuten. 
Maar als je wilt kun je ook wel 3 keer 
trainen. Er zijn geen wedstrijden. Maar 
elk half jaar doe je wel een soort exa-
men om een level te kunnen halen. Als 
je dat examen haalt krijg je een ‘patch’ 
(zie foto).
9. Hoe word je goed in Krav Maga? 
Door veel te oefenen en te trainen. 
Krav Maga kent geen gekleurde 
banden, maar gradaties. Deze worden 
onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën; 
Practitioner (P), Graduate (G), Expert 
(E) en Master. Iedere categorie heeft 
weer 5 levels. Ik ben nu Junior 1. Als ik 
geslaagd ben voor het examen word ik 
Junior 2.
10. Is er iemand die aan Kav Maga 
doet en die je bewondert?
Nee, niet echt. Die vader van mijn 
vriend is wel heel goed en heeft een 
E-level.

DE TIEN VRAGEN 

Hoe en waar?
Krav maga wordt bij verschillende in-
stituten/sportscholen in Haarlem aan-
geboden. Zie verschillende websites: 
Krav Maga Haarlem. Vanaf 5 jaar.
Kosten vanaf €25 euro per maand.

Krav Maga (Hebreeuws voor contactgevecht) staat in 
het teken van het weerbaar en vaardig opstellen in 
omgang met anderen. Alle effectieve technieken van 
Krav Maga worden aangepast op leeftijd en er wordt 
gewerkt aan fysieke gesteldheid. De 10 vragen voor:  
Benjamin Nicolaas, 12 jaar.

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

TEKST INGRID SCHENK  FOTO’S CHRIS UITERWIJK

INDOOR 
WINTERTENNIS

RESERVEER NU 
EEN BAAN

023-5100537
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 In het Ramplaankwartier, niet 
voor niets gedeeltelijk ‘Tuindorp’ 
genaamd, hebben de meeste 
huizen een tuin. Een voor- of een 
achtertuin en in vele gevallen zelfs 

allebei. Natuurlijk is niet iedere bewo-
ner ook een actieve tuinier, maar er is 
tegenwoordig nog een andere, zeer ac-
tuele invalshoek om naar het tuinbezit 
te kijken. En dat is de verontrustende 
algemene achteruitgang van de stand 
van de insecten. Als dit - op zich veel 
grotere - probleem u aanspreekt, dan 
kunt u een stukje van een ‘oplossing’ 
gewoon in de tuin vinden. Het is heel 
eenvoudig om wat speciale planten 
neer te zetten die niet alleen mooi zijn 
om naar te kijken, maar tegelijkertijd 
dienen als leverancier van nectar en 
stuifmeel. Zo kan elke tuin een scha-
keltje vormen in een (betere) leefomge-
ving voor insecten. 

Hieronder volgt een viertal vaste 
planten, die op dit moment in bloei 
komen en – met een beetje zorg - de rest 
van de zomer blijven doorbloeien. Zeker 
als de uitgebloeide bloemen worden 
weggeknipt heeft u lang plezier van deze 
planten. Ze zijn allemaal zeer geschikt 
om vlinders, hommels, wilde bijen, ho-
ningbijen en zweefvliegen aan te trek-
ken. Deze planten zijn op dit moment te 
koop bij vaste plantenkwekerij Nursery 
the Willows aan de Vlaamseweg 8, dus 

vlak om de hoek. Zie ook het artikel “10+ 
tuinplanten voor insecten”, Wijkkrant 
Ramplaankwartier (maart 2020). 

Scabiosa, Nederlandse naam 
schurft- of duifkruid, is een lid van 
de kamperfoeliefamilie. Ooit werd de 
plant gebruikt ter genezing van de pest, 
slangenbeten, zweren, ‘kwalen van de 
borst’ en natuurlijk schurft. De plant 
wordt tussen de 50 en 80 cm. hoog en 
bloeit van juli tot september, met zacht 
paarse bloemen. Wanneer verwelkte 
bloemstengels net boven een blad wor-
den afgeknipt blijft hij nieuwe bloemen 
produceren. De Scabiosa houdt van 
zon en een goed doorlatende grond, 
en in de winter zeker niet van natte 
voeten. Cirsium, oftewel vederdistel, 

heeft mooie paarsrode bloemen en 
trekt vooral bijen, hommels en natuur-
lijk ook de vlinders aan. De plant doet 
’t het best op vruchtbare - dus geen 
arme – tuingrond, op een plaats die wat 

Hoe maakt 
u uw tuin 
aantrekkelijk 
voor bij en 
vlinder?

TUINTIPS

vochtig mag zijn. Hij kan zo’n anderhal-
ve meter hoog worden. Ook de Knau-
tia bloeit met donkerrode bloemen. 
Nederlandse naam: Beemdkroon. Hij 
staat graag op een zonnige plek en kan 
zo’n 70 cm. hoog worden. De bloemen 
bevatten veel nectar en zijn daarom in 
trek bij veel soorten insecten. Tot slot, 
de Cephalaria ook wel reuzenscabiosa 
genoemd. Hij wordt met bloem wel 1.50 
cm. hoog en kan – net als de Cirsium 
- daarom het beste wat achteraan in 
de tuin gezet worden, op een zonnige 
plaats. Zijn lichtgele bloemen trekken 
alle insecten aan.  

‘ Het is heel eenvoudig om wat speciale planten neer te zetten die 
dienen als leverancier van nectar en stuifmeel’ 

Cirsium  
rivulare  

‘Atropurpu- 
reum‘

Cephalaria 
gigantea 

  TEKST MARIA VAN VLIJMEN  FOTO'S HANKY STOLVOORT

Scabiosa 
‘Butterfly 

Blue’

Knautia 
macedonica

Leven in gezondheid!

Bio-fotonen coherentie

Hormoonfactor

Voedingsadvies

Orthomoleculaire 

Praktijk:
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 info@divalis.nl
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Bewuster leven
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Fiduce Financieel Adviseurs 

Een persoonlijk woord vooraf… 

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

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

 
Fiduce Verzekeringen: Fiduce Pensioenadviseurs:  Fiduce Hypotheken: 
Prive verzekeringen  Advies Lijfrente    Hypotheekadvies 
Zakelijke verzekeringen Advies Individueel pensioen 
Inkomensverzekeringen Advies Collectief pensioen 
Levensverzekeringen  Financiële planning 
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PAULIENS RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK

KWARTIERMAKERS   TEKST JOOP K. DE VRIES  FOTO CHRIS UITERWIJK

Rijst en spaghetti 
voor de kippen
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Paulien Nelis (52). 
Samen met haar man René (55) en hun kinderen Jasper (23) Fanny 
(19) en Reinier (17) woont ze sinds 2008 aan de Elswoutslaan. 
Daphne (26) is inmiddels de deur uit.

8

 P aulien woont formeel niet in het Ramp- 
laankwartier. De sloot achter haar huis 
is de grens tussen Haarlem en Overveen. 
Maar we zijn niet zo streng bij de buurt-
krant. Er is immers een achteruitgang 

naar de Zuidertuindorpslaan en de kinderen  
zijn via de Beatrixschool verankerd in de wijk.  
De familie Nelis woont in twee van de drie oude 
arbeidershuisjes uit 1750 aan de Elswoutslaan die 
bij het landgoed Elswout horen. Ze staan op erf-
pachtgrond van Staatsbosbeheer. Het zijn monu-
menten, dus al te veel verbouwen mag niet. De twee 
woningen mochten wel worden doorgebroken, maar 
alle balken moesten gehandhaafd blijven. Paulien: 
“Daardoor is het boven heel klein en laag. We moe-
ten echt ons bed induiken.” Het is een ongemak dat 
ruimschoots wordt gecompenseerd door de riante 
tuin met voldoende parkeerruimte, tafeltennistafel, 
sauna, moestuin, kippenhok en een eigen tuinhuis 
voor de oudste zoon.

Vijftig kippen
De eierkraam aan de weg maakt voor menig schar-
relende buurtbewoner al jaren onderdeel uit van 
support your locals avant la lettre. Niet te versma-
den, die heerlijke kakelverse eieren van scharrel-
kippen die niet alleen gewoon voer krijgen, maar 
ook af en toe verwend worden met speciaal voor 
hen gekookte rijst en spaghetti. “Vinden ze heerlijk, 
dan vliegen ze op me af”, zegt Paulien lachend. “De 
kippen en de eieren zijn een uit de hand gelopen 
hobby. Het zijn gewoon leuke beesten. We zijn voor 
de grap eieren gaan verkopen omdat we ze niet 
meer op kregen. Er stond hier in het begin een klein 
kippenhok met drie kippen, inmiddels is het hok 
drie keer vergroot en verplaatst en zijn er vijftig tot 
zestig kippen. Ik heb broedmachines gekocht en 
jarenlang tientallen eieren van allerlei rassen uit-
gebroed. De kippen liepen destijds overal over het 
erf, maar daardoor bleef er niks van de tuin over. Nu 
houd ik ze in een groot hok met een ren.”

Kuikens geven troep
Het uitbroeden doet Paulien inmiddels ook niet 
altijd meer zelf. “Nadat de kuikens uit het ei komen, 
moeten ze zes weken in ons huis in de serre onder 
een warmtelamp. Het groot brengen is vreselijk 
veel werk. Je moet ze elke dag verschonen en ze 
maken een enorme troep. Na een week zit het hele 
huis onder het stof en dan moet je nog vijf weken. 
De broedmachines staan in het voorjaar nog wel bij 
scholen. De Beatrixschool heeft er ook jarenlang 
plezier van gehad. Mijn zoon is nu toevallig wel 
weer kwarteleieren aan het uitbroeden. En hij wil 
ook nog patrijzeneieren uitbroeden, dat is weer eens 
wat anders. We hebben al eenden en parelhoenders 
rondlopen. Ik koop tegenwoordig elk jaar tien tot 

twintig hennen van een scharrelboerderij die zijn 
kippen na een jaar wegdoet. Dat zijn Barnevelders, 
die worden niet zo oud, een jaar of drie of vier.”

Moordlustige vos
Voor de kippen loert er altijd het gevaar van de vos-
sen. Mei en juni zijn de ergste maanden, dan hebben 
de vossen jongen en die zijn allemaal op zoek naar 
eten. Paulien vertelt hoe het soms misgaat. “Elke 
avond in bed vragen mijn man en ik aan elkaar: Heb 
je het hok afgesloten? Eén keer waren we te laat. Bij 
achttien kippen was de nek doorgebeten. Slechts 
eentje was er meegenomen. Vreselijk gezicht. Maar 
soms komt een vos ook overdag en weet hij de ren 
binnen te dringen. Vorig week zijn er nog een paar 
kwartels doodgebeten. Een tijdje terug stond een 
vos gewoon overdag achter me toen ik de kippen 
ging voeren, dan schrik je toch.”

Mooi Weer De Leeuw
De eierverkoop begon op een klein tafeltje aan de 
weg, maar al snel stuurde een vriendin van Paulien 
een wens voor een echte kraam naar het tv-pro-
gramma ‘Mooi Weer De Leeuw’ van Paul de Leeuw. 
“Ze had kaartjes voor de show, VIP-tribune nog wel, 
maar ik had niks door. Aan het eind werd ik het po-

dium op geroepen en stond er opeens een prachtige 
kraam met mooie manden en een spaarpot. Echt 
geweldig. De manden en de spaarpot zijn inmid-
dels kapot en gestolen, maar de kraam staat er nog 
steeds, al wordt hij wel wat ouder. Sinds dat tv-pro-
gramma komen mensen van heinde en verre hier 
eieren halen. Door de corona verkoop ik de laatste 
maanden ook meer.” De eieren en de groente zijn 
behalve van Paulien ook afkomstig van haar gepen-
sioneerde vader. Hij heeft vijftig kippen en een grote 
moestuin. Daarnaast levert buurman Wim Teeuwen 
groente van zijn moestuin voor de kraam. Helaas 
wordt niet alles altijd betaald. “In het begin stond 
er een los spaarpotje, maar die is een paar keer 
meegenomen. Daarna hadden we een kistje met een 
normaal slot, die is tien keer opengebroken. Ik dacht 
weleens ‘ik stop ermee, hier heb ik geen zin meer 
in’, maar toen heeft mijn vader een kistje met een 
stevig slot vastgemaakt aan de kraam en sindsdien 
gaat het goed. Maar het gebeurt nog steeds af en toe 
dat de kraam leeg is terwijl er maar vijftien cent in 
het geldkistje zit. Gelukkig is 99% van de klanten 
eerlijk en leuk om contact mee te hebben.”

Paulien met 
Fanny voor de 
kraam die ze 
kreeg van het 
tv-programma 
'Mooi Weer De 
Leeuw'. Het lijkt 
misschien alsof 
er altijd meer 
dan voldoende 
eierdoosjes zijn, 
maar dat is niet 
zo. Paulien is 
blij met uw lege 
doosjes.

‘ Gelukkig is 99% van de 
klanten eerlijk en leuk om 
contact mee te hebben’
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Ga je weer mee op excursie?
Sinds 1 juni zijn de excursies weer gestart in het Nationaal Park. Om de veiligheid van de bezoe-
kers te waarborgen, kunnen er maximaal 8 personen per gids deelnemen. Voor de thuisblijvers 
hebben we in juli en augustus extra excursies ingepland. Ga voor een unieke natuurbeleving met 
een natuurgids op pad! De excursies zijn online te boeken. Kleine groepen kunnen ook weer een 
excursie op maat aanvragen. Voor verdere info: check website www.np-zuidkennemerland.nl

Mei en juni zijn de maanden 
waarin ree- en hertenkalfjes 
geboren worden. Eén van 
onze vrijwilligers trof giste-
ren dit hertenkalfje aan in 
het Nationaal Park. Pasge-
boren kalfjes zijn de eerste 

weken nog niet vlug genoeg 
om hun moeder voortdurend 
te volgen. Daarom legt de 
moeder hen op een beschut 
plekje neer en komt later 
terug om ze te zogen. Zie 
je een kalfje alleen, dan 

Ree- en hertenkalfjes 
verdienen rust

In mei zijn er in het Kraansvlak in de Kennemerduinen 2 wisentkalfjes geboren. Moeders en kalfjes maken het goed.

NIEUWS UIT NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND 

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

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

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

(Biografi e, In Memoriam)

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

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

Milou van der Wolk

Tienercoaching
Jongvolwassenencoaching 
Leerbegeleiding

betekent dat dus niet dat 
het in de steek gelaten is. Bij 
naderend gevaar vluchten de 
kalfjes niet, maar drukken ze 
zich plat tegen de grond en 
blijven roerloos liggen. Juist 
dán zijn ze een makkelijke 
prooi voor loslopende hon-
den. Daarom een dringend 
verzoek aan alle hondenba-
zen, om zich aan de regels 
van het gebied te houden. 
Vind je tijdens je boswande-
ling een ree- of hertenkalfje, 
laat het dan met rust en raak 
het vooral niet aan! Een 
kalfje dat door mensenhan-
den is aangeraakt, draagt 
een mensengeur en wordt 
door de moeder verstoten. 
Eveline Blok, boswachter 
Natuurmonumenten 

Bezoekerscentrum De Kenne- 
merduinen is weer open!  
We zijn heel blij dat we weer 
informatie kunnen geven over 
excursies, wandel- en fietsrou-
tes, fietsverhuur, speurtochten, 
kinderpartijtjes, spreekbeurt- 
manden en duurzame cadeau-
tjes. Natuurlijk hebben we  
alles coronaproof gemaakt.  
Zo ontvangen we maximaal 
8 bezoekers tegelijkertijd en 
hebben we met pijlen een 
looproute gecreëerd. 

Nieuw: nu te koop in het 
bezoekerscentrum , een brochure 
met veel informatie over de wisent.

Wijkkrant Ramplaankwartier   23



Natuurwandelingen door de stad en omgeving

 Bij uitgeverij In 
de knipscheer is 
een kloek boek 
verschenen met 
de titel Natuurlijk 

Haarlem. Schrijver Yorick 
Coolen wandelt door Haar-
lem en laat zijn ogen dwalen 
over “de natuur tussen de 
stenen”: door zijn studie 
biologie kijkt hij, Haarlemse 
stadsjongen, met opeens 
andere ogen naar zijn stad. 
In ruim 20 geïllustreerde 
hoofdstukken, met titels als 
Over het Jaagpad, Barstens-

vol Elswout, Stadse 
moestuinen en Een 
regenachtig Spaarne 
tekent hij op wat hij 
tijdens zijn wan-
delingen aantreft. 
In Vanaf het kopje 
naar de kolk lezen we 
tijdens zijn wandeling 
door het Brouwerskolkje:
(…) In het bos groeit om 
boomstammen heen en 
tussen takken door een 
plant die ook op veel andere 
plekken voorkomt, maar die 
je makkelijk over het hoofd 

ziet als je het bestaan 
ervan niet kent: de wilde 
kamperfoelie.  Je ver-

wacht hem misschien 
eerder in de jungle, 
maar het is een echte 
liaan. Lianen zijn 
houtige planten die 
bomen gebruiken 
voor steun. Soms 

hechten ze zich zelfs zo 
sterk aan een boom dat ze 
hem als het ware wurgen.(…)  
Hij klimt altijd door zich met 
de klok mee aan de boom te 
winden.  (…) De zoetgeuren-

BOEKEN OVER HAARLEM 

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE • LOGOPEDIE • MEDISCH/CARDIO FITNESS
B.P. P.D. • ARBEIDSFYSIOTHERAPIE • (ORTHOPEDISCHE) REVALIDATIE
(ORTHOMOLECULAIRE) DIËTISTE • ECHOGRAFIE • MANUELE THERAPIE
ACUPUNCTUUR • PEDICURE (LID PROVOET) • DRYNEEDLING • SHOCKWAVE 
PODOTHERAPIE • ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

Elco Zwart
Zuider Tuindorpslaan 2

   melraaH  RH5102
Tel. 023-5445546

06-46451839
   ln.tuowsleoisyf   ln.tuowsleoisyf@kjitkarp

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
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X Resultaat gegarandeerd

Tijdens iedere training legt je 

personal trainer jouw resultaten 

vast in een unieke iPad App. Zo volg 

je precies jouw vooruitgang en je 

trainingsprestaties. fit20 garandeert 

binnen 3 maanden merk- en 

meetbaar resultaat: je voelt je al snel 

beter, sterker en fitter. Iedereen heeft 

baat bij fit20 ongeacht leeftijd of 

conditieniveau. Vage klachten en 

pijntjes verdwijnen vaak ongemerkt 

en rug-, nek- en gewrichtspijnen 

verminderen of verdwijnen. 

Je hebt meer energie en dagelijkse 

bezigheden gaan makkelijker. 

Sportprestaties verbeteren en je 

houdt tijd over!

X Uniek in Nederland

Deze wereldwijd erkende 

trainingsvorm is in Nederland 

uitsluitend bij de fit20 studio’s te 

volgen. fit20 hoort bij de vijf grootste 

fitnessketen in Nederland. Een aantal 

grote bedrijven kozen voor een fit20 

studio voor hun eigen personeel 

in-company. In mei 2014 won 

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

www.fit20.nl

Personal
Trainer

Omkleden 
niet nodig

Resultaat 
gegarandeerd

Privacy 
en rust

Altijd 
op afspraak

Alleen 
of samen
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www.fit20.nl • Ramplaan 46 • (023) 2052630

boek direct een
kennismakingstraining

boek direct een
kennismakingstraining

gratisgratis

www.rouwpraktijk.nl 
info@rouwpraktijk.nl

06-57028031

Annemieke Bos
psycholoog & rouwtherapeut

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

Stadsglossy
Het prachtige bulletin over 
Haarlem, de “HRLM”, vol met 
reportages, uitgaanstips en 
cultuurbijdragen, is nu ook 
(gratis) verkrijgbaar bij  
De HairClub, Ramplaan 40.  
Zolang de voorraad strekt!

de bloemen openen zich ’s 
avonds en trekken nacht-
vlinders aan die zo zorgen 
voor de bestuiving.(….)
De illustraties zijn verzorgd 
door Yorick en Eric J. Coolen. 

ZESDUIZEND JAAR HAARLEM
Van de hand van stadsar-
cheologe Anja van Zalinge 
is een schitterend boek 
verschenen: Zesduizend jaar 
Haarlem. In ruim 300 pagina’s 
en met vele, vele prachtige 
illustraties beschrijft zij de 

geschiedenis van Haarlem 
op grond van archeologische 
vondsten. In prettige en 
goed leesbare teksten laat zij 
ons meegenieten van al het 
moois dat vanaf 4000 jaar 
voor Christus verstopt onder 
de grond uiteindelijk Haar-
lem maakte tot wat Haarlem 
nu, anno 2020, is gewor-
den. Hoofdstukken 
met titels als Van 
botten, schoenen 
en schepen, Van 
kasteel, kanons-
kogels en brand 
en Van Poep, pies en 
huisafval geven ook de ge-
middelde lezer een spannend 

inkijkje hoe archeologisch 
onderzoek tot verrassende 
conclusies kan leiden. Eén 
gevonden kruidnagel, een 
vetvanger, een versteen-
de menselijke drol: in dit 
boek worden de geheimen 
daaromheen uit de doeken 
gedaan. Een aanrader!
Uitgeverij Loutje,  

€ 27,50.

Coproliet,
een versteende 

menselijke  
drol
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Toneelschuur 
veilig open
Joost Swarte 
bedacht 
een felgele 
belijning die 
de bezoekers 
op iedere plek 
in de heropende 
Toneelschuur herin-
nert aan de anderhalve meter afstand. 
De belijning, is zeer duidelijk maar 
valt ook als een tapijt over de vloer. 
Daarnaast brengen pictogrammen van 
Swarte de bezoekers op vriendelijke 
en duidelijke wijze op de hoogte van 
de maatregelen 

Zwembad de Houtvaart gaat 1 juli weer open

IN DE AGENDA

Duinen vertellen 
oorlogsverhalen
Op 19 juni opent Bezoekerscentrum De Kennemer-
duinen in Overveen een nieuwe tentoonstelling over 
de Tweede Wereldoorlog in het duingebied. 

 D e duinen van Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
vormden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog het drama-
tische toneel van de bouw 

van een omvangrijke verdedigingslinie: 
De Atlantikwall. Veel sporen van deze 
verdedigingslinie, die de Duitse bezetter 
bouwde langs de hele West-Europese 
kust, zijn nog aanwezig in het duinland-
schap. Nog steeds vertellen de sporen 
de indrukwekkende verhalen van toen.

In de tentoonstelling ‘Duinen 
vertellen oorlogsverhalen’ vertellen 
vijf personages hun verhaal over de 
oorlogsperiode in en rond Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Het kind, 
de begrafenisondernemer, de Duit-
se soldaat en de journalist waren op 

verschillende manieren verbonden aan 
het Nationaal Park, toen nog bekend als 
de Kennemerduinen. Zij vertellen over 
de bouw van de Atlantikwall, de duinen 
als woon- en werkgebied, als verbo-
den gebied voor omwonenden, en als 
laatste rustplaats van verzetsstrijders.
Het personage van de boswachter laat 
zien waar de sporen nog zichtbaar zijn 
in het Nationaal Park en hoe groot de 
veerkracht van de natuur was na deze 
verwoestende periode.

De tentoonstelling ‘Duinen vertellen 
oorlogsverhalen’ is een initiatief van 
PWN in samenwerking met Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, ter gelegen-
heid van 75 jaar bevrijding in Nederland.
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen 
is di t/m zo geopend van 10.00-17.00 u. 

Het zwembad is 
gevuld, waarna het 
water op tempe-
ratuur en kwaliteit 
werd gebracht. Een 
procedure die onge-
veer drie weken in 
beslag nam. En na-
tuurlijk worden er de 
nodige maatregelen 
genomen worden, 
zoals het realiseren 
van looproutes 
en opstellen van 
schoonmaakproto-
collen. 

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.
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.

Theater Elswout
Een uniek verhalentheater voor de 
hele familie op het eeuwenoude land-
goed Elswout, waar verhalen ruisen 
door de bomen. Er is weer voorzichtig 
gestart met voorstellingen. De eerste 
weken zitten er op. Iedereen is blij dat 
het theater corona proof weer open is.  
check www.theaterelswout en re-
serveer vooraf een kaartje voor een 
familiespot. Er zijn een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar. 

Horeca helpt Cultuur
Voor de komende zomer is Orangerie 
Elswout geen locatie waar evenemen-
ten gehouden zullen worden.
Dat biedt mogelijkheden! 
Op zaterdag 4, 11 en 18 juli in de 
avond kan er genoten worden van een 
heerlijke "Bastard Barbeque" onder 
begeleiding van diverse artiesten.
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aanleg en 
onderhoud tuinen

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem
Telefoon 023-5248665

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

vaste planten kwekerij

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem


