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NIEUWS VAN DE WIJKRAAD
Een samenvatting van de onderwerpen die de afgelopen periode
in de wijkraad aan de orde kwamen

Wijkraadsvergaderingen

Door de lockdown vanwege het
Covid19-virus heeft de wijkraad een
aantal keer online moeten vergaderen
via Zoom. Wij hebben wijkbewoners
in staat gesteld om daaraan deel te
nemen. De verslagen van die vergaderingen zijn te vinden op de website
www.ramplaankwartier.info en op
Buurbook. Wij kunnen in elk geval tot
het einde van dit jaar nog niet in de
Blinkert terecht. Het ligt uiteraard in
de bedoeling om, zodra dit mogelijk is,
weer openbaar bijeen te komen.

Oude en nieuwe leden wijkraad

Foto: Dirk Kruyder

Wijkraadslid Wouter Feldberg heeft na
6 jaar aangegeven te willen stoppen als
deelnemer wegens drukke werkzaamheden. Gelukkig hebben drie nieuwe
wijkbewoners aangegeven interesse in
de wijkraad te hebben. Daarover meer
in een volgende wijkkrant.

Torentje

PAARDENSTAL BIJ DUINVLIET
MOET WORDEN AFGEBROKEN

App Buiten beter

Aan de rand van
onze wijk staat een
onopvallende paardenstal (voorheen een
opbergschuur) waar
twee paarden ’s zomers
onderdak vinden.

Renovatie Rollandslaan

Eind mei is het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak tot 17 juli. Er zijn diverse
opmerkingen over het plan doorgegeven aan de gemeente, o.a. door de wijkraad.

D

e Fietsersbond heeft
gepleit voor geasfalteerde fietsstroken. Op
3 september is daarover
extra vergaderd in de
Commissie Beheer. Daarbij hebben
leden van het comité Rollandslaan ingesproken. Zij vinden asfaltstroken niet
nodig, omdat die volgens geraadpleegde deskundigen niet bij een 30 km weg
horen, en vrezen ook dat hierdoor weer
vertraging zou kunnen optreden.
Nu de inspraak is afgerond wordt
door de gemeente bekeken of de
opmerkingen in het ontwerp kunnen
worden verwerkt. Uiteindelijk volgt een
definitief ontwerp. Vervolgens neemt
het college van B&W een besluit over
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het ontwerp en informeert het college
de commissie Beheer over dit besluit.
Dit zal in het najaar zijn. De gemeente
gaat er vanuit dat begin 2021 met de
uitvoering van de werkzaamheden voor
de Rollandslaan en de Vlaamseweg kan
worden begonnen.

Nieuw boekje over onze wijk:
‘Het Mooiste Plekje Op Aarde’

Beeldend kunstenaar Max Koning
en schrijver Gerard Pedroli maakten
samen een boekje met tekeningen en
gedichten over onze wijk.
Binnenkort is het boek verkrijgbaar
bij o.a. kapper Rob op de Ramplaan.
In deze wijkkrant vindt u meer informatie.

Speeltuin

Half juli meldde de gemeente in een
brief aan alle wijkbewoners dat de
speeltuin onder het beheer van Haarlem Effect blijft vallen. Dat is goed
nieuws, omdat hiermee duidelijkheid
is gekomen over de toekomst van de
speeltuin. Speeltuinbestuur Ramplaan,
Haarlem Effect en de gemeente Haarlem gaan samen de schouders eronder
zetten om te komen tot een hernieuwde constructieve samenwerking. Er
komt een toekomstgericht plan om
de speeltuin gefaseerd op te knappen. Daarbij zullen fondsen worden
geworven om oude speeltoestellen te
vervangen en nieuwe aan te schaffen.
Meer hierover elders in deze krant.

Via de gratis te downloaden app
‘Buiten beter’ (of via www.haarlem.nl/
melding-doen) 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.

Wie op het Koepad richting het
zuiden loopt of rijdt en linksaf slaat
op het Duinvlietspad en links blijft
aanhouden komt na zo’n 200 meter,
vlak vóór een woonhuis bij de stal.
Het terrein maakte ooit samen
met Elswout onderdeel uit van een
landgoed. Mevrouw van Zalingen is
in dit gebied met haar paarden al 30
jaar aanwezig, eerst als huurder van

Doe mee

De wijkraad Ramplaankwartier kan
helaas tot eind december 2020 niet in
vergadering in de Blinkert bijeenkomen
zoals vóór de Covid19-crisis. De volgende Zoom-vergadering staat gepland
voor 24 november. Wie verbeterpunten
heeft voor de wijk, kan contact opnemen met de voorzitter, via een e-mail
aan wijkraad@ramplaankwartier.nl.
Op die manier is ook deelname aan de
Zoom-sessie mogelijk voor wie daar prijs
op stelt. Op de website is naast meer
algemene informatie over en voor het
Ramplaankwartier ook te lezen wat er in
de vorige vergaderingen is besproken.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Foto: Bert Bouquet

Foto: Dirk Kruyder

Op de voorkant van deze wijkkrant
staat een fraaie illustratie van de Haarlemse tekenaar Eric J. Coolen. Maar wat
is het voor torentje en wat is de Orde
van de Trafo? Meer hierover elders in
deze krant.

Staatsbosbeheer en al 15 jaar op het
huidige terrein, dat bestaat uit de stal,
een paardenbak, en een stuk weiland.
In het verleden is een poging
gedaan om de stal een officiële status
te geven. In de stal staan in de zomer
twee paarden Fuego van ongeveer
10 jaar en Troy van zo’n 20 jaar. Mevrouw van Zalingen en haar dochter
zijn de eigenaren van de paarden.
In de winter staan de paarden in een
stal in Vijfhuizen. Daar is echter veel
minder ruimte en kunnen ze maar
beperkt naar buiten. Onlangs is een
nieuw bestemmingsplan vastgesteld.
Verzocht is om de paardenstal hierin
op te nemen. Dat verzoek is door de
gemeente Haarlem afgewezen.
Van Zalingen heeft daarna nog
gepleit voor een uitsterfbeleid waarbij
de stal en de bak zouden verdwijnen
als het oudste paard overleden zal
zijn, maar deze vraag is niet gehonoreerd door de gemeente.
Desalniettemin is er nooit handhavend opgetreden en staan er inmiddels al meer dan 60 jaar paarden
in de schuur. De gemeente heeft
deze zomer aangegeven dat de stal
1 december afgebroken moet zijn
omdat deze niet in het bestemmingsplan past. Jammer dat dit authentieke
landelijke beeld gaat verdwijnen uit
landgoed Duinvliet.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Ga op een tak zitten in een hoge boom
en kijk rustig om je heen, voor, achter,
links, rechts,
zonder verder een veer te bewegen.
Behalve je hoofd dan. 360 graden, en terug.

Zit grote delen van de dag zen. Adem.
Oefen je evenwicht. Je voelbare
oude ziel is een inspiratie voor anderen.
De schakering van je veren is prachtig
door zijn eenvoud. Je grote, ronde
ogen zorgen voor zorgzame aandacht
van eenieder die je ziet. Je indrukwekkende
klauwen geven je gezag en aanzien.
Zie je uil en voel je innerlijke kracht.
Simone
de Maat

Dit gedicht is
door Simone
voorgedragen
op de Haarlemse
Dichtlijn 2019
en opgenomen
in de publicatie
daarvan.

Al 80 jaar uw vertrouwde bakker!

De wijkkrant wordt gedrukt
door Simian B.V., Westerbroek
op FSC®-gecertificeerd recyclingpapier
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Observeer aandachtig en leer ervan. Roep
alleen als de rest van de wereld zijn hoofd
te ruste heeft gelegd. Laat de roep
zo ver klinken dat zoveel mogelijk
bomen, dieren, mensen het horen.
Zeg het hoognodige, waarin de wijsheid
van je observaties meegegeven wordt.

Coverfoto: Vlak achter de Ramplaan staat een door J.B. van
Loghem ontworpen trafogebouwtje. De bekende Haarlemse
tekenaar Eric J. Coolen maakte voor ons deze illustratie.

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van
12 december. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 21 november
op de adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveldlaan 43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 24 november, om 20:00 via Zoom.

Dit zijn de woorden van mevrouw Mak-van der Knoop: Hoewel het Ramplaankwartier opnieuw getuige mag zijn van het vieren van een honderdste verjaardag:
de jubilaris vindt het géén prestatie…

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

Foto: shaverscreek.org

Fotografie
Dirk Kruyder, Henk van der Linden en Chris Uiterwijk

100 jaar worden: geen prestatie
ls nakomertje na twee
veel oudere zussen
geboren in Rotterdam,
was haar jeugd niet
altijd even gemakkelijk.
Haar moeder overleed toen zij nog
jong was, waarna zij voor haar vader
heeft gezorgd. Zij was werkzaam bij de
boekhandel van het warenhuis De Bijenkorf, ook tijdens de oorlog. Het was
een zware tijd, zeker na het bombardement. Haar verloofde kwam in een
werkkamp in Duitsland terecht en hun
persoonlijke spullen, die bij haar zus in
Den Haag lagen opgeslagen, gingen bij
het bombardement daar alle verloren.
Na de oorlog trouwde zij met Kobus, en
samen kregen zij drie kinderen.
Een heel actief leven volgde. Kamperen met de tent bij een boer in de
boomgaard, en toen de kinderen het
huis uit waren, maakten zij samen
mooie reizen. Toen na het overlijden
van haar man het huis te groot werd,
kwam zij naar Haarlem. Maar nog
steeds actief: op haar 90e kocht zij nog
een nieuwe auto! Lezen en puzzelen
(4 sterren!), wandelen met de rollator,
genieten van haar tuintje… en heerlijk
knuffelen met de hond van haar dochter die elke dag op bezoek komt.
De verjaardag wordt in etappes gevierd; ook wij feliciteren mevrouw Mak
van ganser harte!

WIJ TELEN GROENTE
Courgettes, sla, snijbiet, ramanas, prei, bietjes, tomaten, aubergines, bramen, bloemen: zomaar een greep uit het oogstaanbod
van de afgelopen weken bij Wij
Telen Groente aan de Witte van
Haemstedelaan. Door het mooie
weer van enkele weken geleden
zijn de groentes flink gegroeid. De
courgettes groeiden zelfs zo hard dat
we wel van reuzecourgettes kunnen
spreken. Deze zijn heel geschikt om
er soep van te koken, wat dan ook volop

werd gedaan. Niet alleen de groente liet zich van zijn beste kant
zien, ook de bloemen en het fruit vierden de zomer uitbundig.
En daar profiteerden de insecten dan weer volop van.
Nu loopt het weer tegen de herfst. De 1e storm
heeft al over het land geraasd. De
gewassen hebben het gelukkig goed
doorstaan. Herfst, dan denk je aan
pompoenen. We vierden dat met
een oogstfeest op zaterdag 26
september.
www.wijtelengroente.nl

Wijkkrant Ramplaankwartier

5

FRANS UIT DE WIJK

Voor heerlijke
ambachtelijk
bereide pizza's

O

Het blikken monster

p een snikhete middag in juli leek
het leven in ons verrukkelijk
gelegen wijkje tot stilstand te
zijn gekomen. Vlaamseweg,
Rollandslaan, Hospeslaan,
Ramplaan, Korte Zijlweg, Elswoutlaan, overal
stond het vast met auto’s waar verhitte koppen
en bezwete lijven uitpuilden die maar een ding
wilden: naar het strand. Ik fietste erlangs en dacht aan
mijn jonge buurvrouwtje Bo, die met haar moeder al had
bedacht om langs die oneindige stoet te gaan met blikjes
fris. Ze vroegen twee euro voor een blikje, schappelijk geprijsd, zodat ze er een dikke euro op verdienden. Het kon
niet missen, maar Bo’tje was een zakenvrouw in de dop.
Al slalommend langs de auto’s, voelde ik me aanvankelijk een trots en bevoorrecht mens dat dus niet in de rij
hoefde aan te sluiten en zo op z’n fietsie naar de begeerde
bestemming kon afreizen. Deze local kon ook op ieder
gewenst moment weer teruggaan, als het er bij voorbeeld
te druk zou worden naar zijn zin. Ik meen dat sommige
lieden in hun voertuigen mij daarom met enige afgunst
bezagen. Het zou ook kunnen dat de grijns op mijn gezicht
die iets uitdrukte als ‘lekker puh’, daartoe aanleiding gaf.
Maar allengs bekroop mij een onbestemd gevoel, want
hoe je het wendde of keerde, wij, bewoners, konden

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

eigenlijk geen kant meer op. Het blik van al
deze heilige koeien was als een monster met
allerlei tentakels dat ons bij de strot had
gepakt en voorlopig niet van plan was los
te laten. Hoe moest een ambulance zich in
een noodgeval door die rijen wurmen, of de
brandweer? Voortdurend klonk de sirene, maar
gelukkig steeds van verder weg.
Na ik weet niet hoeveel tijd kwam er voorzichtig wat
beweging in de rijen. Op de Ramplaan raakte een auto
met een Duits kenteken oververhit, en zocht de kant op.
Een jonge man met vrouw en een paar kinderen, stapten uit. Gestrand in het zicht van de haven, zoveel was
zeker. Schade, zei ik nog, jammer, maar die vent keek me
aan van: ‘ja, wrijf het er nog effe lekker in’. Een van de
kinderen nam plaats op de grond en ging verder op haar
telefoon waar ze gebleven was.
Gek genoeg verdampten de files veel sneller dan ik voor
mogelijk had gehouden. Binnen een paar uur waren de
lanen en straten weer van ons. Beduusd van het ongekende
verschijnsel waarvan ik getuige was geweest, legde ik me
vervolgens ter ruste op de bank in mijn tuin. Met een flesje
bier binnen handbereik, verlangde ik ineens hevig naar de
herfst, naar regen, natte jassen en zuurkool met vette jus.

Frans van Deijl

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

Hondentrimsalon Elswout
Complete vachtverzorging
voor uw hond
elswouthondentrimsalon.nl

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993
06 23140320

Mondi Animali
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat
mondianimali.com

Foto: Noord-Hollands Archief / United Photos de Boer bv

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

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

personeel gezocht!
Wij zijn per direct op
zoek naar versterking in
de bediening. Bekijk onze
website voor het meest
actuele vacatureaanbod!

Omdat het 4 oktober dierendag is, heeft de redactie een aantal wijkviervoeters
op de foto gezet en een paar vragen gesteld. Het enthousiasme van de viervoeters
om mee te doen was groot!
TEKST EN FOTO’S INGRID SCHENK EN JACQUELINE MOERKERK

Ook in het najaar kunt u op ons
terras verwarmd en overdekt
buiten zitten!
Openingstijden:
ma.-vrij.: 10:00 - 22:00
za.-zo.: 09:00 - 22:00
023-5241266

|

contact@kraantjelek.nl

WAT VINDEN ONZE WIJKBEWONERS

|

www.kraantjelek.nl

|

Duinlustweg 22, Overveen

PACO is 2,5 jaar en is een
Rhodesian Ridgeback.
Het liefste rent hij achter
katten aan. Hij is dol op Brenda
van de trimsalon en heeft
een vriend in de wijk: Simba.
Hij wordt het liefst uitgelaten in het Duinvlietpark. Met
dierendag krijgt hij wat extra’s:
een bot en eten uit een blikje
in plaats van brokken. Zijn
baasje collecteert ook voor de
dierenbescherming: dat vindt
Paco een goede zaak.

BEER is een straathond uit
Bulgarije en is ongeveer 6,5
jaar oud. Beer houdt erg van
snuffelen en wordt graag
uitgelaten in de hele wijk. Hij
houdt van afwisseling, net
als zijn baasje, en kent dus
Duinvliet, de Beatrisschool en
de Leendert Meeszstraat goed.
Hij komt ook graag bij de Bokkendoorns, niet het restaurant,
maar het park. Beer is lief voor
katten. Op dierendag eet de
familie in principe geen vlees.

TOMTOM komt uit Spanje
en is een kruising tussen een
Schnauzer en een Jack Russell.
Hij loopt graag een rondje bos,
maar in de fietstas zitten vindt
Tomtom helemaal top. Hij krijgt
gezinsuitbreiding in de vorm
van twee poesjes en hoopt
dat die een beetje aardig voor
hem zijn. Hij houdt erg van
gewoontes, dus op dierendag
krijgt Tomtom niets extra’s: dan
zou hij de volgende dag weer
willen hebben.

POMMETJE is 6 maanden
en een Heidewachtel jachthond. Hij is nog te jong voor
de jacht, maar is enthousiast
op alles wat hij ziet bewegen.
Pommetje wordt onder meer
uitgelaten door oma, die ook
de kleine baasjes van school
haalt. Omdat hij nog geen
dierendag heeft meegemaakt
is niet bekend of Pommetje
wat extra’s krijgt op dierendag,
maar de oma van Pommetje
denkt van wel.

SAAR is 5,5 jaar oud en
een echt vuilnisbakkenras uit
Bulgarije. Saar wordt meestal
uitgelaten bij het koeienpaadje en het bos. Zij vindt het
fantastisch als haar baasje
ballen gooit, die zij dan weer
terugbrengt. Op 4 oktober
krijgt Saar steevast een extra
lekker bot.

FIGO is een 8 maanden oude
Vizsla Draadhaar. Zijn ouders
komen uit Hongarije, maar
hij is hier geboren. Het is een
echte jachthond. Katten vindt
hij prima. Duiven vindt hij wel
erg interessant en hij rent ze
lekker achterna. Op 4 oktober
krijgt hij vast wat extra lekkers.

BIBI is een Chihuahua en is
7 jaar. Het liefste wordt Bibi
uitgelaten op het strand. Ze is
waaks en als er visite komt dan
blaft ze al voordat de bel gaat.
Katten vindt Bibi interessant,
maar ze blaft niet tegen ze.
Op dierendag krijgt Bibi extra
snoepjes en een hondenijsje
van de trimsalon.

PINTER is een echte Whippet. Pinter is al 10 jaar. Hij is
dol op poezen en gaat ze graag
achterna, wat door de poezen
minder wordt gewaardeerd.
Thuis heeft Pinter de bijnaam:
Sjah van Perzië. Dit komt
omdat Pinter graag verwend
wil worden met dekentjes over
zich heen als ze ligt. Op 4 oktober krijgt ze een botje extra.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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De toekomst
van de speeltuin...
Zoals jullie in de bewonersbrief hebben kunnen lezen begint de
toekomst van de speeltuin langzaam duidelijk te worden.
TEKST HET SPEELTUINBESTUUR FOTO’S DIRK KRUYDER

E

r wordt momenteel gewerkt aan een
plan van aanpak voor de vernieuwing
van de speeltuin en het gebouwtje. Dit
duurt langer dan gedacht en we hebben
er al vele uren ingestoken, maar we hebben het gevoel dat er inmiddels weer een positieve
sfeer is in de samenwerking tussen Haarlem Effect,
de projectgroep Speeltuin2020 en de gemeente. Allen gaan de schouders eronder zetten om te komen
tot een hernieuwde, constructieve samenwerking en
bovenal om te komen tot een verbeterde speeltuin,
want dat is hard nodig!

Hoe zat het ook alweer?

De speeltuin valt onder stichting Haarlem Effect. De
huidige speeltuin is aan het einde van z’n economische levensduur en er is de afgelopen jaren weinig
geïnvesteerd. De speeltuin is nog veilig, maar de
inspectierapportages geven telkens aan dat er
structurele vervanging nodig is. Drie jaar geleden
is er vanuit het speeltuinbestuur een projectgroep
gestart om de speeltuin, het bijbehorende gebouwtje
en het pleintje te vernieuwen en een verbindende
factor in de wijk te maken voor jong en oud. Waar de
gemeente aanvankelijk enthousiast reageerde tij-

dens een zogenaamde “Hackathon“, bleek het lastig
om samen verder voortgang te boeken. Daarnaast
gaf Haarlem Effect in 2019 aan dat zij onze wijk
wilde verlaten en dat het speeltuinbestuur moest
nadenken of een verzelfstandiging van de speeltuin
misschien beter zou zijn.

Wat is er veranderd?

Voor de zomer heeft het speeltuinbestuur een
laatste gesprek gehad met de betrokken wethouders.
Er zijn verschillende scenario’s besproken met als
uitgangspunt hoe de toekomst van de speeltuin eruit
moet zien, waarbij ons opnieuw duidelijk werd dat
we vanuit de gemeente slechts kunnen rekenen op
een minimale bijdrage tot vernieuwing. Dit gesprek
gaf de aanleiding tot de bewonersbrief die u heeft
ontvangen. Onder nieuw leiderschap gaf Haarlem
Effect aan graag wel betrokken te willen blijven bij
de speeltuin en door te willen gaan met de exploitatie van de speeltuin, doch in goede en nauwe samenwerking met het speeltuinbestuur. Het speeltuinbestuur acht dat op dit moment ook de meest kansrijke
optie om tot vernieuwing te komen en ook wij gaan
deze hernieuwde samenwerking positief tegemoet.

Hoe gaan we vooruit?

We blijven ernaar streven om ervoor te zorgen dat
er een leuke en veilige speelplaats is in onze wijk
die voor iedereen vrij toegankelijk is. De ambitie om
meer uit de speeltuin, het gebouw en het pleintje
voor de wijk te halen blijft onveranderd! We zien
dat de huidige stand van zaken van ons vraagt om
dit stap voor stap te bekijken en aan te vliegen.
De eerste stap is dat we een plan maken voor het
vernieuwen van de speeltuin. De gemeente helpt
ons momenteel met het opstellen van dit plan. Op
basis van dit plan hopen wij dit jaar extra fondsen
te kunnen werven om speeltoestellen te verplaatsen
en nieuwe speeltoestellen aan te kopen. De financiële middelen die we als speeltuinvereniging zelf
hebben en de beperkte financiële steun vanuit de
gemeente waarop we kunnen rekenen, maakt deze
stap noodzakelijk. Alle hulp en initiatieven van de
wijk zijn hierbij meer dan welkom!
Het gebouw wordt momenteel gehuurd door Haarlem Effect. De speeltuinvereniging mag het zaaltje
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aan de Croesenstraat gebruiken. Gezien het vertrek
van de peuterspeelzaal is van belang om goed te
kijken hoe dit gebouw kan worden geëxploiteerd en
van waarde kan blijven voor de speeltuin en de wijk.
Het is duidelijk dat er een grondige opknapbeurt van
het pand nodig is. Wij hebben als speeltuinbestuur
onze minimale wensen aangegeven om het gebouw
op een betere manier te benutten en te betrekken bij
de speeltuin en de wijk. Onze ambitie blijft om het
gebouw een meer multifunctionele inzetbaarheid te
geven, zodat we hier als wijk meer gebruik van kunnen maken. Het moet een ruimte worden waar alle
lokale initiatieven die onderdak nodig hebben, een
plek kunnen vinden. Hierbij dan ook de oproep aan
u allen: als je hier gebruik van wilt maken, laat het
ons weten. Dit kan voor een éénmalig kinderfeestje,
maar dat mag ook structureel voor een muziekles,
een bridgeclub of bijvoorbeeld yogalessen, die hier
al wekelijks plaatsvinden. De projectgroep Speeltuin2020 is in gesprek met de afdeling vastgoed om

‘Om de speeltuin voor
iedereen vrij toegankelijk
te houden zijn leden
noodzakelijk’
wensen op elkaar af te stemmen met als doel een
toekomstbestendig gebouw te kunnen gaan huren.
De gemeente heeft inmiddels toegezegd nog dit jaar
de gevelkozijnen op te knappen van het gebouw en
de metselwerkmuur achter de zandbak te vervangen.

Nog een oproep tot slot…

Zoals jullie kunnen lezen is de afgelopen maanden
achter de schermen veel gebeurd en gaat er de
aankomende tijd in de speeltuin alleen nog maar
meer gebeuren! Op dit moment zijn we er met het
bestuur en de werkgroep druk mee en is elke hulp
wenselijk. Dat mag door zelf eens door de speeltuin
te lopen en wat op te ruimen, maar we zijn ook op
zoek naar nieuwe commissie- en bestuursleden. Wij
moeten het nog steeds van vrijwilligers hebben!
Daarnaast willen wij er graag op wijzen dat wij als
speeltuin niet zonder leden kunnen. Om de speeltuin naar de toekomst voor iedereen vrij toegankelijk te houden (dus zonder entreeheffing) zijn leden
noodzakelijk. Voor slecht € 35,- ben je het gehele
jaar lid en kan iedereen onder toezicht van Nur vrij
spelen. Ook Nur ziet steeds meer nieuwe gezichten
in de speeltuin, dat is heel goed nieuws, alleen zien
wij dit nog niet terug in het aantal leden. Dus geef je
op via speeltuinramplaankwartier@gmail.com, ook
als je actieve bijdrage zou willen leveren, of kijk op
www.speeltuinramplaankwartier.nl.
Alvast bedankt voor jullie hulp! De oudste speeltuin van Haarlem staat er al meer dan 100 jaar en
wij kijken ernaar uit om de speeltuin weer helemaal
in orde te maken voor de komende 100 jaar.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Ook de Beatrixschool is weer gestart

H

et nieuwe schooljaar is
gestart, weliswaar zonder
onze directeur Tom Spits.
Na acht jaar trouwe dienst
heeft hij de Beatrixschool
ingeruild voor een nieuwe uitdaging op
basisschool Ter Cleef, ook in Haarlem.
Als herinnering heeft het kleine plein
achter onze school de naam Tom Spitsplein gekregen. Intussen worden we
ondersteund door interim-directeur van
stichting Spaarnesant Anita Snoek en
zijn we gestart met het zoeken naar een
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nieuwe directeur. Intussen wordt er weer
veel geleerd en natuurlijk plezier gemaakt
op school. Helaas hebben we echter nog
steeds te maken met het coronavirus en
houden we ons aan de bijbehorende maatregelen. Dat betekent onder andere dat we
ouders niet in de school kunnen toelaten
en dat traditionele activiteiten niet door
kunnen gaan of op een alternatieve wijze
worden uitgevoerd. Op onze website
(www.beatrixschoolhaarlem.nl) vindt u
een filmpje waarin we u weliswaar digitaal
een kijkje in de school geven.

Kleuren, spelen
en doen bij
‘t Wapen

MUIS IN DE WIJK Door Pauline Baartmans

Toen de Wijkkrant een afspraak
had met tekenaar Eric Coolen
om de prachtige Trafo illustraties in ontvangst te nemen
bleek dat er nog een reden
was waarom hij even op bezoek moest bij ‘t Wapen van
Kennemerland. Eric heeft een
leuk kleur- spel- en doeboek
gemaakt voor het Wapen en
Kraantje Lek. Terwijl ouders
genieten van een ontspannen
maaltijd kunnen de kinderen
zich uitleven op kleurplaten,
puzzels, quizvragen en doolhoven. Op de pagina rechts hebben we één van die doolhoven
afgedrukt. Links de kleurplaatversie van de Trafo-illustratie
die Eric ons nog toestuurde.

Muis droomt van een nieuwe plek,
met wipkip, schommel, tuimelrek.
Zandbak, glijbaan, brandweerpaal,
Beer ik wil het allemaal!
Tja, Muis, ging het maar zo snel…
Maar met wat hulp kom je er wel!
Dus een, twee, HUPSAKEE,
Help allemaal een handje mee!
Dan geniet binnenkort heel 't kwartier,
van nog eens 100 jaar speelplezier.

SPEELTUIN

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Het Mooiste Plekje Op Aarde

Woonzorgcentrum

De Blinkert

dus van niet, maar toen hij er toch verzeild raakte, op die prachtige plek met
uitzicht naar alle kanten: hij was verkocht. De lezer en kijker zal het ervaren
in dit juweel van een gebonden boekje,
prachtig verwoord en verbeeld.

- 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

(…)
Daar ga ik zitten
op de bank
voor de schuur
en luister
naar het ritselen
van de maisplanten
en de roep van de uil.
Af en toe
wordt de stilte verstoord
want ook
in het holst
van de nacht
razen de reizigers
over de Randweg.
(...)

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

Kleurenpalet
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*

*
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Het
Mooiste
Plekje
Op
Aarde

*

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

#E20613
RGB 226 6 19
CMYK 0 100 100 0

Anneloes Aalders

Dierenarts - Acupuncturist
mail@avacare.nl
www.avacare.nl
Mobiel 06 11 32 62 92
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Begin oktober is tijdens
een presentatie in Het
Koetshuys, verzorgd
door Godelief Bolte, het
eerste exemplaar van
Het Mooiste Plekje Op
Aarde door de schrijver
aan zoon Ramses Pedroli
overhandigd. Daar is het
boekje vanaf nu verkrijgbaar (€ 15,=), evenals bij
HairClub Ramplaan en bij
Primera in Overveen.

Het Mooiste Plekje Op
Aarde: Vierentwintig
getekende en elf geschreven overpeinzingen van
Max Koning en Gerard
Pedroli, vormgegeven
door Martien Spee.
De zoon van wijkgenoot Gerard Pedroli
heeft een stukje land bij de Leendert
Meeszstraat gekregen. “Pa, wil je een
handje helpen?” Nou… Gerard dacht

Gerard Pedroli

Max Koning

Wijkkrant Ramplaankwartier
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Caroline Knoop: Het is dringen geblazen op de bloemen van de vlinderstruik. Rechtsboven: Een jonge zanglijster vond een zachte plek om te landen in de pot met lobelia’s in de tuin van onze woning aan de Korte Zijlweg.

In de vorige wijkkrant plaatsten wij een
oproep: 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.
We kregen mooie foto’s toegestuurd
van onze medewijkbewoners. Er bleek
dichtbij veel te beleven.

Veronica Tijmstra-van der Linde: Foto van bloemen in
mijn voortuin.

Henk van der Linden: hierbij een paar foto’s van hetgeen zich in de tuin en
rond onze kleine vijver afspeelt. Van de libellen hebben we er dit jaar vijf,
met succes, uit zien sluipen: dat is een bijzonder proces dat zich gedurende enkel uren afspeelt.

Anneke Koper: Waarnemingen uit mijn tuin: Een zweefvlieg op de klaproos en zonder een vijver toch een libel,
het vrouwtje Platbuik.

16
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M

Foto: Marcel Mulder

De
Geheimzinnige
Toren

isschien liep u, net als wij, al
jaren voorbij die vreemde, hoge
toren tussen de huizen van Tuindorp. Maar in coronatijd liepen
we wat vaker, keken we wat beter
en stelden we ons nieuwe vragen. Zo besloten wij
dat we alles, maar dan ook alles van dit mysterieuze
torentje wilden weten. Het torentje staat los van alles, schijnbaar in een achtertuin, lijkt geen functie te
hebben, maar is duidelijk met architectonische liefde
gebouwd. Onze eerste vraag was natuurlijk: wat is
het? De vraag werd al (iets te) snel beantwoord door
een Ramplaner, die zijn hele leven al schuin tegenover die toren woont. “Het is een trafo, een transformatorhuisje. Vroeger zorgde het voor stroom in een
deel van de wijk, maar meer weet ik er ook niet van.”
Ook andere wijkbewoners werden ingeschakeld, wij
wilden tenslotte wel meer weten, en onze nieuwsgierigheid bleek besmettelijk. Binnen no-time werd
een uitgebreide werkgroep/whatsappgroep opgericht. ‘De Orde van de Trafo’ was gesticht.

De Merkmanstraat in de wijk
Rosehaghe.

Anoniem bestaan

Er werd op internet gespeurd: een site met heel
veel transformatorhuisjes werd gevonden, ook
oude krantenartikelen, het ABC Architectuurcentrum werd bezocht, maar vreemd genoeg ontdekte
de werkgroep dat dit transformatorhuisje een vrij
anoniem bestaan leidde. Geen enkele foto werd
gevonden. Geen enkel artikel ging over deze ‘trafo’.
Zouden we een onbekend transformatorhuisje ontdekt hebben en zouden we wel eens binnen mogen
kijken? ‘De Orde van de Trafo’ zocht het allemaal
voor u uit.

Onze eerste voor de hand liggende vragen waren:
wanneer is het trafohuisje gebouwd, door wie is
het gebouwd, en waarom is het zo hoog? Op de
website van de gemeente Haarlem staat dat het
een gemeentemonument is, gebouwd in 1935. Dat
bouwjaar lijkt ons vreemd; de bouw van de
wijk is eerder en we nemen aan dat de trafo omstreeks die tijd gebouwd moet zijn. Bovendien komt
het jaartal 1935 niet overeen met de bouwstijl, een
beetje leek vermoedt Amsterdamse school rond
1920. We komen er al snel achter dat het ontwerp
van J.B. van Loghem is. Dat is een bekende Haarlemse architect die tussen 1915 en 1930 verantwoordelijk is geweest voor heel wat mooie villa’s, maar ook
bekende wijken in Haarlem, bijvoorbeeld: Rosehaghe

‘Van Loghem is tussen 1915 en 1930
verantwoordelijk geweest voor
bekende wijken in Haarlem’
(bij de Zijlweg), Tuindorp-Zuid (bij het Spaarne
tegen Heemstede aan) en Tuindorp-Noord (Kleverlaan). Van Loghem wordt gerekend tot de stroming
van het Nieuwe Bouwen; zijn opvallende toepassing
van baksteen en speciale metseltechnieken is (ook
wel) een kenmerk van de Amsterdamse School.

Wie op de Ramplaan richting
het koeienpaadje loopt, zal zich
misschien wel eens hebben
afgevraagd wat die toren daar
doet aan de rechterkant tussen
de nieuwbouw en het grote
witte huis.

Trafohuisjes

Johannes
Bernardus
van Loghem
(1881-1940)

Van Loghem heeft in opdracht van het KEM (Kennemer Elektriciteit Maatschappij, later de PEN) een
80-tal transformatorhuisjes ontworpen (1918/1919)
die in heel Noord-Holland gebouwd zijn. Zoek je
op internet bij Van Loghem, dan tref je daar meer
informatie over verschillende trafohuisjes. Er zitten
fraaie exemplaren bij, in verschillende soorten en
maten. Soortgelijke torens zijn er ook bijvoorbeeld
bij Akersloot. Hierover is info te vinden: deze is
vanaf 1917 al in bedrijf. Maar zoek je naar meer

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO
ILLUSTRATIE ERIC J. COOLEN
Wijkkrant Ramplaankwartier
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INDOOR
WINTERTENNIS

 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.

RESERVEER NU
EEN BAAN
023-5100537

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

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

De toren

We gingen het torentje maar eens van dichtbij
inspecteren. Aanvankelijk dachten we dat je er alleen
bij kon komen via een achtertuin (inmiddels zijn we
die achtertuinen ook in geweest, aardige mensen die
Ramplaners), maar dat hoeft niet, er is een paadje
naar de voordeur, je moet het weten. Bij die voordeur zit een charmant detail: er zitten twee tegels
met daarop een Haan en een Hond (buldog). Mooie
kleurrijke geglazuurde tegels. Op alle transformatorhuisjes uit het begin van de 20e eeuw blijken deze
Haan- en Hondtegels te staan. Voor de liefhebber: ze
zijn ontworpen door Lambert Bodart, gebakken bij
de Porceleyne Flesch in Delft, en werden sinds 1910
op elektriciteitshuisjes geplaatst. Wij zochten vooral
naar de betekenis van deze typische afbeelding. Het
blijkt een aardige manier van waarschuwen voor degenen die in de buurt van de huisjes komen. De Haan
zegt: “Pas op, ga niet verder, gevaar”. En de Hond:
“En wee die waagt toch verder te gaan, die pak ik.”

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

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

informatie over onze trafo dan ontdek je vreemd
genoeg niets. Toevallig is onze wijkpostbode een
levende encyclopedie over het onderwerp Van
Loghem. Hij vertelt ons het smeuïge verhaal over de
bouwtekeningen van Van Loghem, die een jaloerse echtgenote uit wraak in de fik heeft gestoken.
Hierdoor zou een belangrijk deel van het archief
verloren zijn gegaan.
Gezien bovenstaande informatie blijven we twijfelen aan het bouwjaar 1935. Ons standpunt dat de
trafo ouder is en dateert uit ca. 1919, wordt ondersteund door het feit dat de gemeente Bloemendaal
(waartoe het Ramplaankwartier tot 1927 behoorde)
al in 1920 toestemming gaf voor het plaatsen van
de trafo. Daarbij weten we dat de wijk Tuindorp is
gebouwd in 1919 en dat Van Loghem zijn trafo’s tot
1919 ontwierp. Goede argumenten, maar wanneer
onze toren nu echt is gebouwd, is hiermee nog niet
100% zeker.

Bezoek aan De Trafo

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 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

Haarlems
Dagblad 20
februari 1920.
B. en W. betreft
gemeente
Bloemendaal.

De Haan staat daar om zijn waarschuwing uit te kraaien: Mij is dit huis
ter BEWAKING toevertrouwd, geen onbevoegde mag hier binnentreden
en aan de andere zijde komt de Hond met zijn nog verderstrekkende
taak: Mij is dit huis ter VERDEDIGING toevertrouwd en ik sta gereed
die verdediging op mij te nemen. De Haan doet dus een beroep op het
verstand en voor degenen die daarvoor niet vatbaar zijn, is er de Hond,
die niet verder argumenteert, doch toehapt.
Mocht u gaan kijken bij het transformatorhuisje om deze mooie tegels
te aanschouwen, doe dit stilletjes om de buren niet te storen.

De nieuwsgierigheid was nog niet bevredigd. Nu
wilden we ook wel eens binnenkijken. En dat lukte.
Op 20 juli 2020 zijn we met een medewerker van
Liander bij het transformatorhuisje naar binnen
gegaan. De volgende zaken zijn tijdens deze ‘Trafoexcursie’ aan het licht gekomen.
De verticale sleuven aan de voorkant. Dit zijn
enkel een soort lichtvensters, van glas voorzien,
die dus verder niets met ventilatie of bekabeling te
maken hadden.
De ventilatiegaten zitten aan de zijkanten, vlak
onder de dakrand helemaal bovenaan en ook op
grondniveau, wat te zien is vanaf het pad voor de
ingang. Door de gaten zo te construeren wordt er
een goede trek van warmteafvoer bereikt.
De hoogte verbaasde ons nog het meest. Waarom moest zo’n trafo als een torentje 10,5 m hoog
worden? Het antwoord kwam van de ‘Liander-meneer’. Om de gevolgen van een mogelijke explosie te

Wijkkrant Ramplaankwartier
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beperken werd de trafo in de hoogte gebouwd, met
een behoorlijk grote holte boven de installatie. De
trafo is namelijk erg dicht bij de huizen van Tuindorp gesitueerd. De expansie die bij een explosie
ontstaat, gaat dan vooral naar boven en niet of veel
minder zijwaarts en daarmee voorkom je een zware
verwoesting van de huizen rondom. Om die reden
zit het pannendakje waarschijnlijk ook niet al te
vast aan de muren vastgemaakt….
Van binnen bleek alles al eerder door Liander
te zijn leeggehaald. Op de grond vonden we een
storingsrapport met een datum in 2014. Het transformatorhuisje is derhalve in 2014 of zelfs later
volledig ontmanteld. Behalve veel spinnenwebben
bleken er nog kabelresten verdiept langs de randen
van de betonnen vloer te liggen. Deze kwamen
ergens van onder die vloer vandaan. Dit was weer
een ‘eyeopener’, want nu wisten we ook zeker dat
er geen sprake was van bovengrondse bekabeling.

Fiduce Financieel Adviseurs

Fiduce Financieel Adviseurs
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met plezier!

Tegen inlevering van deze originele advertentie.
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‘Waarom moest zo’n trafo
als een torentje 10,5 m
hoog worden?’
Meneer Liander bevestigde dit dan ook.
De onderste helft van het gebouwtje bestaat
eigenlijk uit twee verdiepingen. De bovenste verdieping kom je zonder ladder niet op. Vroeger had
elke trafo twee ‘ruimtes’, namelijk een hoogspannings- en een laagspanningsdeel. Vermoedelijk is
dat bij onze trafo dus het begane grond-deel en de
1e etage. Moderne trafo’s hebben dat niet meer.
Architectonisch is zo’n torentje toch een bijzondere
verschijning, helemaal los van alle verdere bebouwing. Wat ons verder opviel was dat het metselwerk
vanaf iets boven het dakrandniveau tot de nok met
rechtopstaande stenen is gemetseld. Zo gaf Van
Loghem zijn visitekaartje af.

Boven: De
verdieping is
niet zonder trap
bereikbaar.
Links: Leden
van de Orde
inspecteren
de Trafo.
Linksonder:
kabelresten op
de begane grond.

Lichtproject?
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Voedingsadvies
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Hormoonfactor
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Wat moesten wij met al deze kennis. Een leuk stukje
schrijven in de wijkkrant natuurlijk. Verder hopen
we dat we een kleine aanvulling hebben gegeven op
de kennis over de trafohuisjes van Van Loghem. De
ambitie ging verder: een mooie prent van stadsillustrator Eric Coolen is het resultaat. Een omwonende
die wij spraken suggereerde of het niet leuk zou zijn
als er in de wintermaanden een beetje licht zou komen uit de trafo. We gaan er over nadenken. Het was
een mooi project, waardoor een aantal wijkgenoten
elkaar hebben leren kennen, misschien was dat het
beste doel.Namen van de Ordeleden zijn bekend bij
de redactie. Mocht u als lezer meer informatie hebben over het transformatorhuisje aan de Ramplaan,
(we hebben nog steeds geen bouwjaar) laat het de
redactie van de Wijkkrant weten. Wellicht komt er
dan in een volgend nummer nog een update.
Met dank aan: Vrienden Nederlands Tegelmuseum
(citaat in kader)
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KWARTIERMAKERS

kwartier wonen, zien opgroeien. “Ik heb twee jaar
lang gezocht naar een woning met een garage omdat ik daarin in de winter wilde beeldhouwen, maar
dat soort huizen zijn hier bijna niet.” Vroeger wilde
Marianne naar de kunstacademie, maar dat mocht
niet van haar vader, want: “daar kun je geen droog
brood mee verdienen.” Ze werd onderwijzeres, maar
de kunst bleef trekken. Daarom ging ze naast haar
werk beeldhouwen.

Dag oma

In de buurt heeft Marianne de afgelopen jaren veel
contacten opgebouwd. Mede dankzij de kleinkinderen die regelmatig met vriendjes langskwamen
om aan een steen te werken. “Het zijn nu pubers,
maar nog steeds groeten kinderen op straat me met
‘dag oma van Ties’. Ik vind de mensen in de buurt
wel wat meer op zichzelf geworden dan toen ik
hier kwam wonen. Destijds hadden we ook nog een
barbecue en nieuwsjaarborrel in de straat, dat is
voorbij. Jammer.”

Ruwe steen

Strakke vormen
met vloeiende lijnen

v.l.n.r. Marian,
Ans en
Marianne met
de sculpturen
waar ze
momenteel
aan werken.

Vijfentwintig jaar geleden begon Marianne’s beeldhouwcarrière met klei. Ze boetseerde figuren die
ze in haar eigen oven bakte. Later ging ze werken
met zachte steensoorten zoals mergel, speksteen
en serpentijn. Na een langdurige borsten-en-billenperiode zit Marianne nu in een vogelfase, waarbij
ze vooral met albast werkt. Waar ze haar inspiratie
vandaan haalt? “Uit de steen. Daarin zie ik, na korte
of langere tijd, de uiteindelijke vorm. Ik vind het
boeiend om met weinig lijnen een vorm naar voren
te brengen. Ik hou van strakke vormen met vloeiende lijnen. En ik vind het leuk om nog iets van de
ruwe steen te laten zien, dat het beeld niet helemaal
glad is. Als er mooie gekleurde aders in een steen
zitten, is dat een cadeautje: die tover je pas na lang
schuren naar voren. Ik heb heel veel geduld, dat
moet ook wel, anders kun je dit niet doen. Ik doe
alles met handgereedschap: van hakken, beitelen
en raspen tot schuren. Als ik beeldhouw, vergeet
ik de tijd.” Haar stenen koopt Marianne vaak bij

Keramikos op de Oudeweg. Stenen zijn niet zo duur,
ongeveer drie euro per kilo. Maar ja, dan moet je er
nog wel even iets van maken.

Moeilijk hout

De beeldhouwclub is jaren geleden begonnen met
Max, die helaas twee jaar geleden is overleden. Hij
bracht zijn vrienden Ans en Wim uit Schalkwijk
mee. Alle drie zonder enige beeldhouwervaring.
Achterbuurvrouw Marian, die pas sinds december
in het Ramplaankwartier woont, zag het gezelschap en vroeg of ze mee mocht doen. Ook zij had
geen enkele beeldhouwervaring. Marian: “Na twee
mislukte beelden ben ik nu met mijn derde sculptuur uit eikenhout bezig. Ik weet inmiddels dat
eikenhout lastig te bewerken is. Het heeft lange
vezels en die breken ruw af. De volgende keer neem
ik vruchtenhout. Beeldhouwen vind ik erg leuk en
ik leer veel van Marianne.” Ook Ans vindt Marianne een goede lerares. “Marianne is enthousiast
en heeft een rijke fantasie. Ze ziet altijd een vorm
in een steen of een blok hout. Mijn man en ik zijn
sneller tevreden. We zien een mooie lijn, schuren
die lekker glad en vinden het goed. Maar dan ziet
Mariannne een vogelkop en blijkt er nog een hele-

‘Inspiratie haal ik uit de
ruwe steen. Daarin zie ik,
na korte of langere tijd,
de uiteindelijke vorm’
boel te moeten gebeuren. Ik zou uit mezelf niet zo
ver komen.” Gezelligheid is een belangrijke factor
bij het beeldhouwclub. Marianne: “We maken van
de dinsdag een feestdag. ‘s Ochtends beginnen we
met koffie met wat lekkers. Om één uur gaan we
lunchen en om vijf uur borrelen en daarna eten. We
doen allemaal wat. En daarna gaat iedereen rollend
naar huis.”

Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer letterlijk een
beeldbepaler, want Marianne van Aken beeldhouwt. Ze woont in
de Jan de Mijterlaan. 
TEKST JOOP K. DE VRIES FOTO CHRIS UITERWIJK

W

ie op een zonnige zomerse
dinsdag de tuin van Marianne
betreedt, kan tussen tal van zelfgemaakte beelden en uitbundig
bloeiende bloemen vier mensen
aantreffen die geanimeerd beeldhouwen. Het zijn
naast Marianne zelf Marian Kennedy, Ans Stokhof
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en haar man Wim. Elke veertien dagen komen ze bij
elkaar. Wim kan er vandaag helaas niet bij zijn.

Droog brood

Marianne is twaalf jaar geleden vanuit Amersfoort
naar onze buurt verhuisd. Ze was gepensioneerd, en
wilde haar kleinkinderen, die ook in het Ramplaan-

MARIANNES RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK

7
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DE TIEN VRAGEN
VERA FUNKE
ervaren auteur

In deze rubriek vertellen jongeren uit onze wijk over hun sport. 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

Jonge wijkbewoners over hun sport

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

een wedstrijd, maar soms is het ook wel
eens ‘s middags. De ene week speel je
thuis en de andere week speel je uit.
Omdat er heel veel hockeyclubs zijn in
de omgeving hoef je meestal niet ver.

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

8. Welke dag/avond wordt er getraind?
Ik train drie keer per week, op maandag,
woensdag en donderdag. De training
duurt 1 uur en 15 minuten en je moet
eerst zelf 15 minuten vooraf aan de
training inlopen. Ik train 1 keer met een
ander team, 1 keer met onze coach en
1 keer met twee trainers. Verder train
ik nog extra bij Bob Henfling (www.
personalhockeycoach.nl) op zondagochtend. Dat is extra en wordt niet via
HBS geregeld.
9. Hoe word je goed in hockey?
Trainen, trainen en nog eens trainen
10. Is er een speler die je bewondert?
Marloes Keetels van het Nederlands
elftal en Lisa Bok van HBS dames 1

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

Er wordt veel gehockeyd in Nederland en ook de wijkbewoners zien regelmatig jongens en meisjes met een
stick fietsen richting het hockeyveld. Sara de Jong
(11) gaat echt voor die sport en droomt van een plekje in het Nederlands elftal. De 10 vragen voor haar.
TEKST INGRID SCHENK FOTO’S CHRIS UITERWIJK
1. Wat is hockey voor sport?
Je probeert met 11 speelsters, waarvan
1 keeper, de bal af te pakken van de
tegenstander en te scoren in het doel
van de tegenstander. In de winterstop,
die is van december tot maart, speel ik
zaalhockey.
2. Waarom heb je voor hockey gekozen?
Een vriendinnetje ging hockeyen en
toen ben ik meegegaan en vond het
gelijk heel leuk.
3. Wat vind jij het leukst aan hockey?
Ik vind het leukste dat hockey een teamsport is en dat je met vriendinnen speelt.
4. Bij welke vereniging speel je?
Ik speel bij HBS in MD1. Bij HBS ben ik
zondags ook ballenmeisje voor Dames
1, maar nu met de corona zijn er geen
ballenmeisjes/jongens. Ook ben ik een
keer mini van de week geweest. Dan
mag je mee met Dames 1 en mee inlopen en in de dug-out zitten. Ook mag je

dan de eerste bal slaan.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen bestaat een team?
Ja, ik zit in een team met 14 meisjes.
Er zijn 3 wisselspeelsters die steeds
worden doorgewisseld. Ik speel het
liefste mid-mid-achter, maar ik sta ook
vaak rechtsachter. Bij zaalhockey speel
je met 6 meisjes op het veld en 6 op de
bank. Dan wissel je veel.
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten;
spelen meisjes en jongens met elkaar
of is dit apart?
Je speelt altijd met leeftijdgenoten. In
de D, waar ik in zit, zijn dat meisjes
uit groep 7 en 8. Jongens en meisjes
spelen apart, maar soms spelen wij wel
eens een onderling partijtje tegen de
jongens.
7. Zijn er ook wedstrijden en moet je
dan naar een andere club?
Ik speel meestal op zaterdagochtend

Hoe en waar?
Hockey kan in Haarlem en omgeving
bij verschillende clubs. HBS, Bloemendaal, Alliance, Rood-Wit, HC Haarlem
en Saxenburg, Zandvoort etc.
Wedstrijd of recreatief mogelijk: wedstrijden en ook trimhockey. De meeste
clubs in de omgeving hebben meer
dan 1000 leden. Voor meisjes bestaat
er meestal een flinke wachtlijst.
Minimum leeftijd: 5 jaar.
Contributie: vanaf € 450,- per jaar.
Kosten materiaal: clubkleding, stick,
hockeyschoenen en bitje (ca. €200,-)
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NIEUWS UIT DE WIJK

Praktijk voor

Kinder- en
Jeugdtherapie

"Ik heb net mijn toets gehad, het ging

- Opvoedcoaching
- Kindertherapie

echt heel goed! Heel erg bedankt"
Kijk voor meer recensies én info op
www.wiskunje.com

Desiree Orij MSc - www.studio-orij.nl
Abraham Mensstraat 21, 2015JP Haarlem

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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Personal
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uitsluitend bij de fit20 studio’s te

en rug-, nek- en gewrichtspijnen
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Je hebt meer energie en dagelijkse
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studio voor hun eigen personeel
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fit20 de Franchise Innovatieprijs.
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grote bedrijven kozen voor een fit20
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Groendak
Gaat het
lukken?

Foto: Dirk Kruyder, beeldbewerking: Evert Root

ijk
Nieuw in de w

H

et ziet ernaar uit dat
het plaatsen van een
Groendak op de entree van De Blinkert
gerealiseerd gaat
worden. Dankzij giften van particulieren, ING Bank en een subsidie van
de Gemeente Haarlem is het streefbedrag bijna gehaald. Dank aan iedereen
die al gegeven heeft!
Er is nog circa € 800,- nodig. Mocht u
dus nog geen bedrag hebben overgemaakt, doe het dan nu! Bankrekening
NL24 INGB 0006 3114 75, ten name
van Stichting Groendak de Blinkert.

NIEUWE MUZIEKSCHOOL IN ZUID-WEST

RAMPERTJES

Aan de Kamerlingh Onnesstraat 83
is sinds kort Muziekschool Haarlem
Zuid-West gevestigd. Het is een klein
docentencollectief met docenten die
een grote liefde hebben voor lesgeven
en het samen musiceren stimuleren.
De reguliere muzieklessen worden
gegeven door Bas de Rode - cello,
Gioia Kuipers en Helena van Tongeren
- (alt)viool, Jet van Helbergen - zang
en Alice Ploeg - dwarsfluit.
Daarnaast heeft dit collectief een
buurtfunctie waar met name voor
jonge kinderen korte cursussen zijn
opgezet zodat zij op laagdrempelige
wijze met muziek in aanraking kunnen
komen. Muziek Op Schoot voor kinderen van 1-4 jaar, kleuterviool voor
kinderen van 4-7 jaar en OpZang voor
kinderen van 7-10 jaar.
Voor strijkers vanaf 10 jaar is het
strijkorkest Divertimento Zuid-West
opgericht.
Voor volwassenen zijn er drie korte
orkestprojecten opgezet met ieder
project een eigen thema. Barok &
Klassiek in november 2020 met soliste
Carin Nelson - cello. Romantiek in
februari 2021 met gastdocent Suzanne
Groot - viool. Salonmuziek in juni 2021.
Workshop Jeugd en volwassenen:
Voor de oudere kinderen en volwasse-

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)

Haardhout te koop uit Elswout.

Meterstukken beuken-, esdoorn- en eikenhout, diverse diktes. Zelf nog wel even
zagen en kloven. Een kuub kost 40 euro,
2de kuub gratis. Voor een afspraak:
bel een van de vrijwilligers.
Ruud 06-40013647 of Jaap 06-25454532

Hallo allemaal,

nen wordt de clinic muziekmaken door
techniek door Sanne Hunfeld en de
improvisatie workshop (alt)viool door
Jelle van Tongeren gegeven.
Ingrid van Dingstee is verantwoordelijk voor het Talentontwikkelingsprogramma voor violisten die in combinatie met de masterclasses door Sanne
Hunfeld en de theorielessen door Bob
Kanne een verrijking bieden op de
reguliere vioollessen.
Meer informatie is te vinden op:
www.muziekschoolhaarlemzuid-west

De yogalessen gaan weer van start aan
de Croesenstraat 51 op de woensdagochtend van 9.30 tot 10.45 uur woensdagavond van 18.30 tot 19.45 uur en van
20.00 tot 21.15 uur. Op de dinsdagavond
zijn de lessen op een nieuwe locatie
St-Jorisveld 1 van 19.30 tot 20.45 uur
en van 21.00 tot 22.15 uur. Wil je meer
informatie, mail of bel mij dan even:
annagreet71@hotmail.com
of 06-53155782
www.drishtiyogahaarlem.nl

Piano & bank!

Wegens verhuizing GRATIS aangeboden
houtkleurige piano, merk C.Steinfeld uit
Dresden, inclusief pianokruk.
Ook GRATIS af te halen oranje designbank, breedte 2 meter.
Paul Schenk 023-5247218.

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

R00686

Nederland
olgen.trainingsvorm
fit20 hoort bijisdeinvijf
grootste

tnessketen in Nederland. Een aantal

rote bedrijven kozen voor een fit20

tudio voor hun eigen personeel
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IN DE AGENDA
Betaald parkeren op
Buitenplaats Elswout

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.

Staatsbosbeheer voert op buitenplaats
Elswout in Overveen per 5 oktober
2020 betaald parkeren in. De opbrengsten gaan volledig naar het noodzakelijke onderhoud en beheer van de vele
voorzieningen, historische elementen
en gebouwen van deze buitenplaats
met historisch wandelpark. Een afwijkende maatregel bij een bijzondere
plek van Staatsbosbeheer.

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.

Veel te beleven
in de herfstvakantie

Dit jaar bestaat Nationaal Park Zuid-Kennemerland
25 jaar en dat wordt deze herfstvakantie gevierd met
de allereerste Beleefweek!
Tijdens de Beleefweek (10-18 oktober)
zijn er voor jong en oud volop (buiten)
activiteiten te beleven in het Nationaal
Park.‘Vier de herfst’ met een zintuigenwandeling bij zonsopkomst, doe yoga
in het zand, ga op ontdekkingstocht bij
de ruïne van Brederode, trek eropuit
met de boswachter, geniet van culinaire
(herfst)gerechten bij onze gastheren,

kom naar de Duin en bosdag, maak de
fietstocht “Herfst in het Duin” met IVN
afdeling Zuid-Kennemerland of hun
vroege ochtend wandeling “beleef de
Duinen in de Herfst”.
Bekijk op np-zuidkennemerland.nl
het gehele programma, meer dan 70(!)
activiteiten geheel volgens de RIVM
maatregelen.

Theater Elswout

Zondag 11 okt / 15.00 uur / Monkie,
het aapje dat zoek raakt 2–102 jaar
Dinsdag 13 okt / 15.00 uur /
Het Dino Ei / 2–102 jaar
Woensdag 14 oktober / 10.00 uur /
Herfstjump / 0–100 jaar
Woensdag 14 okt. / 15.00 uur / Mister
Anansi leert de wereld lachen / 3–103 j.
Donderdag 15 okt / 10.00 uur /
Belle en het Beest / 2–102 jaar
Donderdag 15 okt / 15.00 uur /
Roodkapje / 2–102 jaar
www.theaterelswout.nl

VRAGEN OVER DE TABLET OF COMPUTER?
Bent u handig met uw smartphone,
tablet of laptop of u voelt zich nog een
beginner: er zijn altijd momenten dat u
(of uw apparaat) even vastloopt. Hoe fijn
is het dan als er in de buurt een vrijwilliger is, die je verder helpt. En een plek
waar je ook wat lessen kunt volgen.
Op 10 september is Digitaal Sterk! in
Vragen over de tablet of
Haarlem gestart.

Digitaal Sterk!
computer?

Inloop

Neem de tablet, smartphone of
computer mee naar een inloop bij u in

Neem de tablet,
desmartphone
buurt. Wel even of
bellen voor een
(ivminloop
Corona).bij u
computer mee afspraak
naar een
in de buurt. WelDigitaal
even Sterk!
bellen
voor een
opent op vijf plekken
afspraak (ivm Corona).
haar deuren voor uw vragen, zoals:
de computer
of tablet gebruiken,
Digitaal Sterk! •opent
haar deuren
omgaan met het internet,
voor uw vragen,• zoals:
• werken met e-mail,
• de computer •of….
tablet
en watgebruiken,
u nog meer wilt leren

• omgaan met het internet,
• werken met e-mail,
• ... en wat u nog meer wilt leren

Waar?

Trefpunt ’t Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 60.
Cursus
Inloop023-5324261
Cursus
Inloop
Telefoon:
maandag 09.00-11.30u Vragen over de tablet of Je geniet van de natuur, maar… wat
computer?
hóór je nu eigenlijk? Voor liefhebbers
woensdag 14.00-16.00u
Neem de tablet, smartphone of van vogels en vogelgeluiden zijn Jesse
computer mee naar een inloop bij u in
Zwart en Lars Buckx iets bijzonders
Digitaal Sterk! is een samenwerking
van
de buurt. Wel even
bellen voor een
(ivm Corona).
gestart: een dagje vogelen met begeDOCK, Haarlem Effect enafspraak
de Bibliotheek
leiding. Zowel een beginnerscursus als
Zuid-KennemerDigitaal Sterk! opent op vijf plekken
een kindercursus bieden zij aan. Maar
land
in deuren
opdracht
haar
voor uw vragen, zoals:
de gemeente
computer of tablet gebruiken,
ook een privé-excursie en een lezing
van• de
• omgaan met het internet,
behoren tot de mogelijkheden.
Haarlem.
• werken met e-mail,
Een leuk initiatief! Meer informatie
www.digitaalsterk.nl
• …. en wat u nog meer wilt leren
vind je op www.dagjevogelen.nl.

De Bibliotheek Haarlem Noord
023-5115300
dinsdag 09.00-12.00u ; zaterdag 10.00-13.00u
De Bibliotheek Haarlem Schalkwijk
023-5115300
dinsdag 13.30-16.30u ; donderdag 13.30-16.30u
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60
023-5324261
maandag 09.00-11.30u ; woensdag 14.00-16.00u
Wijkcentrum Alleman, Jan Sluyterslaan 11
088-8555175

Digitaal Sterk!Dagjevogelen.nl

De Bibliotheek Haarlem Noord
023-5115300
dinsdag 09.00-12.00u ; zaterdag 10.00-13.00u
De Bibliotheek Haarlem Schalkwijk
023-5115300
dinsdag 13.30-16.30u ; donderdag 13.30-16.30u
Wijkkrant Ramplaankwartier
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60
023-5324261
maandag 09.00-11.30u ; woensdag 14.00-16.00u
Wijkcentrum Alleman, Jan Sluyterslaan 11
088-8555175
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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

