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Renovatie Rollandslaan
De voortgang van de renovatie ligt vol-
gens de projectmanager van gemeente 
Haarlem nog steeds op schema. Er wordt  
gewerkt aan de contractonderhandeling 
voor de voorbereiding van het werk.

Artikel Haarlems Dagblad
De Wijkraad heeft kennisgenomen van 
het artikel in het Haarlems Dagblad van 
Jaap Timmers over het Tuinbouwgebied 
en de reactie daarop van Paul Marselje. 

Afscheid Frans van Deijl  
van Haarlems Dagblad
Columnist en wijkgenoot Frans van 
Deijl heeft in januari j.l. zijn wekelijkse 
column Frans op Vrijdag, die hij meer 
dan 10 jaar schreef in het HD, beëindigd.  
Hij blijft vooralsnog wel voor onze 
wijkkrant schrijven.

NEFOM 
De Nederlandse Federatie Omgevings- 
lawaai Motorvoertuigen (NEFOM - 
www.nefom.nl) heeft onlangs een 
wedstrijd uitgeschreven om tot het  
“Lawaaiigste stiltegebied van Nederland”  
te komen, waarvoor ook de omgeving 
van onze wijk was genomineerd. Krim-
penerwaard is als winnaar Lawaaiigste 
stiltegebied uit de bus is gekomen. Het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
behaalde een eervolle vermelding. 
De federatie wil zich richten op het 

tegengaan van de geluidsoverlast door 
motorvoertuigen en wil zich sterk ma-
ken voor het invoeren van de maximale 
geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle 
motorvoertuigen, waaronder motoren. 
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de 
Omgevingswet van kracht. Deze stelt 
strikte geluidsnormen voor de woon- 
en leefomgeving. De verwachting is dat 
de term omgevingslawaai een verge-
lijkbare rol gaat spelen in het publieke 
debat zoals momenteel het geval is 
voor de stikstofproblematiek en de  
CO2 belasting. Bij het NEFOM zijn 
thans 53 bewonersgroepen uit 10 pro-
vincies aangesloten. Ook onze wijkraad 
is gevraagd om zich aan te sluiten. 

Sluipverkeer door de wijk bij  
mooie dagen
Op mooie dagen blijkt er veel sluip- 
verkeer een route door onze wijk te 
kiezen richting duinen en strand. De 
wijkraad is al geruime tijd in gesprek 
met de gemeente Haarlem op welke 
wijze dit sluipverkeer een halt toege-
roepen kan worden.

App Buiten beter
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, rondslin-
gerend afval e.d. Het is niet nodig dit bij 
de wijkraad of tijdens een wijkraadsver-
gadering te melden.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Speeltuinrenovatie staat stil
Voorzitter Jos Vogelaar van de Speeltuinvereniging heeft eind 
vorig jaar in het Haarlems Dagblad zijn ongenoegen geuit 
over de stilstand in de verbeter-situatie van de speeltuin. 

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

 B egin 2020 besloot de 
gemeente zich terug te 
trekken uit het plan ter 
verbetering van speel-
tuin-gebouw-basketbal-

veldje. Knelpunten zijn nu onder meer 
de renovatie van de speeltoestellen en 
de huursituatie van het speeltuinge-
bouw. De wijkraad wordt op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen en 
hecht er groot belang aan dat hier een 
goede oplossing voor gevonden zal 
worden, omdat het speeltuingebouw 
ook van belang is voor andere gebrui-
kers in onze wijk en een toegevoegde 
waarde kan hebben. In een volgende 
wijkkrant volgt meer informatie.

Kerstboom en Nieuwjaar
De wijkraad heeft er ook afgelopen 
kerst weer voor gezorgd dat er een 
fraaie kerstboom bij het winkelcen-
trum kwam te staan - verzorgd door 
hoveniersbedrijf J.F. Stolvoort. Enkele 
actieve wijkbewoners (Tromp, Heijstek 
en Walraven) hebben de boom weer  
van versiering voorzien en de stroom 
voor de kerstboom werd geleverd door 
Hondentrimsalon Elswout. Veel dank!

Wij wensen alle bewoners van het 
Ramplaankwartier een goed en gezond 
2021! Hopelijk dooft het virus dit 
jaar snel uit en kunnen wij elkaar als 
wijkbewoners op termijn weer zonder 
besmettingsvrees tegemoet treden. 

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD
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Ruimtelijke ordening: Allard Steenbeek 
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Coverfoto: Wouter Schenk maakte deze gezellige plaat op  
16 januari aan de Bloemveldlaan.
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De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van  
17 april. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 22 maart op de 
adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveldlaan 
43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 30 maart, om 20:00 via Zoom.

WIJKKRANT RAMPLAANKWARTIER

De wijkkrant wordt gedrukt  
door Simian B.V., Westerbroek  
op FSC®-gecertificeerd recyclingpapier

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 verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, 
zoals fijnstof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is 
voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met lucht-
wegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. 
Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook. 
Ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een 
dunne onderste luchtlaag, zorgen dat de rook blijft hangen.
Het RIVM doet een aanbeveling aan mensen die hout stoken 
om vooraf te checken of er in hun omgeving een “Stookalert”  
is. Voor meer informatie zie: www.rivm.nl/stookalert  
Op website van het RIVM staat een mogelijkheid om je te 
abonneren op het “Stookalert”. Als de weersverwachting  
ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM 
een stookalert. Bij een stookalert krijgen abonnees rond 12.00 
uur een bericht via e-mail.  Door op een moment van een 
Stookalert niet de houtkachel te stoken, voorkom je gezond-
heidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving.

Dank u wel voor uw medewerking. De Wijkraad

Houtkachels

Af en toe krijgt de Wijkraad klachten van 
bewoners die last ervaren van rook die blijft 
hangen door het gebruik van houtkachels.
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FOTOBIJLAGE: Onze fotograaf Henk van 
der Linden is verhuisd naar de prachtige 
waddenkust. Als afscheidscadeau aan de 
buurt, waar hij werd geboren, ontvangt 
u deze bijlage. Beelden van dingen die 
veranderd zijn. We gaan je missen Henk. 
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RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993 
06 23140320

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

+_

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

Al 80 jaar uw vertrouwde bakker!

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

 De Wijkraad verleent het 
erelidmaatschap voor 
oud-wijkraadsleden die 
gedurende vele jaren het 
wijkraadsbelang hebben 

gediend op een wijze die uitsteeg boven 
het van hen gevraagde en daarbij het 
belang van wijk en wijkraad niet heb-
ben geschaad. Mia Oehlen voldoet aan 
die eisen mede door haar bijna 20-jari-
ge inzet voor de wijk. Hieronder enkele 
reacties van wijkgenoten.

Annelies Homburg en Jacqueline 
Moerkerk, redactie Wijkkrant
Mia heeft in het Ramplaankwartier 
heel lang een opmerkelijke rol vervuld. 
Na haar pensionering in het onderwijs 
heeft zij veel tijd besteed aan het wel 
en vooral het oplossen van het wee in 
haar buurt. Als wijkraadslid (maar ook 
daarbuiten) stond zij vooral bekend 
om haar vasthoudendheid: als zij zich 
ergens in vastbeet, liet zij niet meer los. 
Bij Connexxion kennen zij haar nog 
steeds: dankzij Mia is het busvervoer 
in de wijk niet geschrapt. Ook het weg-
halen van de brievenbus bij de Blinkert 
heeft Mia voorkomen. Zij heeft zich al-
tijd bekommerd om de verkeerssituatie 
op de Rollandslaan, en mag daardoor 
op de fraaie boom in het plantsoentje 
voor haar huisdeur uitkijken. Dat er dit 
jaar geen nieuwjaarsreceptie op het 
stadhuis heeft kunnen plaatsvinden, zal 
ook voor de wethouders even wennen 
zijn: Mia schroomde niet op een der-

Mia Oehlen benoemd 
tot erelid van de Wijk

gelijke bijeenkomst rechtstreeks op de 
man/vrouw in functie af te stappen om 
een zaak te bepleiten. Dat zij zorgdroeg 
voor het beheer van de wijkkast op de 
buitenmuur van de Dekamarkt zal ook 
André niet zijn ontgaan: want o, als 
er weer een stelling planten voor de 
vitrine stond!...  

We kunnen Mia het beste beschrijven 
als een lieve duizendpoot, en zij is het 
erelidmaatschap dubbel en dwars waard.

Bert Bouquet, voorzitter Wijkraad
Maria Wilhelmina Antonetta Oehlen 
wilde ooit asielbeheerder of regisseur 
worden, vertelde ze ons ooit. Was actief 
in het onderwijs en voor de vakbond.
Voor de wijkraad was zij een luis in 
de pels voor ambtenaren die zij wilde 
aansporen om onze wijkbelangen te 
behartigen. Strijdvaardig (maar met 
humor) nam zij het op voor goed 
openbaar vervoer in onze wijk, voor 
wijkbewoners die op welke manier 
ook in de knel dreigden te raken en 
bestreed zij regelgeving die onze wijk 
tekort dreigde te doen.

Elke commissievergadering waar 
zaken die onze wijk aangingen aan de 
orde kwamen, werd door Mia vanaf 
huis gevolgd. Berucht was ook de rond-
vraag van de wijkraadsvergadering, 

want dan brandde Mia los 
met goed voorbereide 
gedetailleerde vragen.

Met grote tegenzin 
heeft zij de wijkraad 
(en de wijkkast) in 2018 
los moeten laten, omdat 
er te veel fysieke beper-
kingen een rol gingen 
spelen.

John Tijmstra, oud-lid Wijkraad
Mia zat in de Wijkraad voor ouderen-
werk en leefomgeving, maar nam ook 
vaak de honneurs waar wat betreft 
Ruimtelijke Ordening en zij ging vaak 
naar raadsvergaderingen en specifieke 
bijeenkomsten. Een van haar laatste 
opmerkelijke zaken was dat ze de 
bestrating voor haar woning door de 
gemeente heeft laten wijzigen in een 
plantsoentje met een Mexicaanse Eik 
erin. Ze had veel contacten binnen de 
gemeente en hield alles aardig bij wat 
er zoal in de wijk speelde.

Mia heeft het erelidmaatschap van 
de Wijkraad hartstikke verdiend.

Tijdens de wijkraadsvergadering van 26 januari 2021 is Mia 
Oehlen benoemd tot erelid. Zij meldde zeer vereerd te zijn, 
toen zij op de hoogte werd gesteld van de benoeming.

 

 

MIA OEHLEN 2266  JJAANNUUAARRII  22002211  

 

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

De volgende vergadering van de wijkraad staat gepland voor  
30 maart 2021. Wie verbeterpunten heeft voor de wijk kan contact 
opnemen met de voorzitter, via een email aan wijkraad@ramplaan 
kwartier.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.
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 T wintig jaar wonen we dit voorjaar 
toch alweer in ons verrukkelijk 
gelegen wijkje, maar nog steeds 
zegt mijn vrouw Hospesláán 
als wij daar toevallig lopen en 

steevast smelten bij de herinnering aan ons 
eerste huisje op nummer 3. En het is ook Denys 
van Hulleláán in plaats van Denys van Húllelaan. 
Klemtoon dus steeds op het tweede woorddeel, terwijl ik 
opteer voor het benadrukken van het voorste deel. Hoe 
dit te verklaren? En zijn er meer wijkbewoners die onze 
straatnamen afwijkend van elkaar uitspreken? 

Dat laatste houd ik voor mogelijk, want bij voorbeeld 
buurgenoot Martin woont in de Van der Duynstraat, en 
heeft dezelfde neiging qua uitspraak als mijn vrouw. 
Vreemd genoeg hebben hij en zij het wel over de Díck-
mansstraat of de Cróesenstraat (en dus niet over de 
Dickmansstráát, Croesenstráát). Nu hebben Martin en 
mijn eega een (deels) Haagse achtergrond en daar zijn ze 
het gewoon te spreken over de Beekláán, de Sportláán, 
enzovoort. Waarom toch? Is het deftigdoenerij, in de sfeer 
van: ‘Ik woon op een laan, weet u wel’?

Nu besprak ik deze taalkundige kwestie laatst met wat 
buurtjes, en een van hen merkte op dat zij het onder-
scheid tussen de lanen en straten in ons wijkje maar niks 

Klemtónen
vond. Haar opmerking trof mij recht in het hart, 

want ik had er nooit bij stilgestaan dat alles 
ten noorden van de Rollandslaan ‘laan’ is en 
het zuiden ervan, de Hendrik Roozenlaan 
uitgezonderd, louter ‘straten’ kent. Had dat 

met vroeger te maken, toen het ‘noorden’ het 
dichtste bij Overveen lag, waartoe wij immers 

behoorden en waar zich alleen maar lanen be-
vonden, en pleinen, paden, plantsoenen, wegen? In het 
naslagwerkje Het Ramplaankwartier, wijk tussen stad 
en duin van de stichting Ramplaankwartier, vind ik niet 
zo gauw een antwoord. Maar, opperde een buurvrouw: 
“Waarom toveren we ook alle straten niet om tot lanen? 
Woon ik voortaan in de Van der Duynláán...”.    

Ik vind het wel een agendapunt waard voor de eerstvol-
gende wijkraadsvergadering. En als het dat niet haalt, zou 
het een aardige 1-aprilgrap kunnen zijn: Ramplaankwar-
tier wil voortaan alleen nog maar ‘lanen’, zoals ook ooit 
iemand rond die datum bedacht om onze wijk af te laten 
scheiden van Haarlem en een status aparte te geven. Ik 
was daar destijds met beide benen ingetrapt.

Ondertussen is het nadeel van al dit gepraat over 
klemtónen wel dat je na een tijdje niet meer nórmaal kan 
praten.

  Frans van Deijl

FRANS UIT DE WIJK

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

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

 oliebollen 
Oliebol 1
Rozijnenbol 1,1
Appelbeignet 2,5

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

10+1 Gratis!

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

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

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

 

 menu’s 
Black Angus burger

met frites
Sappige burger op een brioche 

met sla, tomaat, ui, bacon & 
cheddar.

12,5

Vegetarische burger
met frites

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

cheddar.

12,5

Saté van kippendijen
met frites

Gemarineerde kippendijen met 
satésaus, atjar & kroepoek

.

12,5

Prijslijst
winterbar & Friethoes frietkar

Telefonisch  

bestellen kan op:

06-11061581

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

SOEPEN 
Erwtensoep met worst 5,5

 
 

Litertje erwtensoep

 

12

 
 

 WAFELS
Wafel naturel 2,75
Wafel warme kersen 3,75
Wafel chocoladesaus 3,75

 

GEBAK

 
 

 
 

Wisselend gebak  4,25
 3

Slagroom    0,8

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

 5,5

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

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

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

 

 menu’s 
Black Angus burger

met frites
Sappige burger op een brioche 

met sla, tomaat, ui, bacon & 
cheddar.

12,5

Vegetarische burger
met frites

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

cheddar.

12,5

Saté van kippendijen
met frites

Gemarineerde kippendijen met 
satésaus, atjar & kroepoek

.

12,5

Prijslijst
winterbar & Friethoes frietkar

Telefonisch  

bestellen kan op:

06-11061581

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

Wafel slagroom 3,55
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Op pad met de  
dichtende boswachter
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Simone de Maat 
(45), boswachter en wijkdichter. Samen met haar man Paul (50) en 
tweeling Fieke en Mare (15) woont ze aan de Denys van Hullelaan.

PWN-boswach-
ter Simone de 
Maat: “Het 
leek vorig jaar 
net of bij het 
plaatsen van de 
ooievaarstoren 
voor Elswout 
direct ook twee 
ooievaars zijn 
afgeleverd.”

KWARTIERMAKERS

TEKST  
JOOP K.  

DE VRIES    
FOTO  

CHRIS  
UITERWIJK SIMONE’S RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK 8,5

 C orona of niet, een interview met een 
boswachter kan natuurlijk altijd het 
best wandelend in de natuur. Weliswaar 
wandelen we in Elswout, en niet in de 
Kennemerduinen, wat het werkgebied is 

van Simone, maar toch. Beiden maken wel onderdeel 
uit van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Direct 
bij het fotograferen op het Koeienpaadje gaat het al 
over de natuur. Dat het vorig jaar net leek of er bij 
het plaatsen van de ooievaarstoren voor Elswout 
direct ook twee ooievaars zijn afgeleverd en dat er 
van het zwanengezin met vijf jongen nog maar één 
jonge zwaan over is. Toch is Simone geen boswachter 
die onafgebroken kennis over de natuur spuit, ze is 
veel meer van het overleg. “Het bos is niet van de 
boswachter. Natuurbeheer doe je in overleg met or-
ganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten 
en IVN. En samen met de bezoekers.”

Simone is anderhalf jaar in dienst bij PWN en 
nog steeds verschrikkelijk blij met haar werk, dat 

ze meer ziet als een manier van leven. Boswachter 
is een van de meest geliefde banen van Neder-
land; op een vacature komen honderden reacties. 
Bescheiden: “Ik heb geluk gehad dat ik hiervoor 
in de communicatie werkte, dat aandachtsgebied 
kwam precies vrij. Ik heb Diermanagement gestu-
deerd en daarna een tijd bij een kleinere dierenbe-
schermingsorganisatie gewerkt. Zulke organisaties 
werken vooral vanuit het hart. Ik wilde graag terug 
naar de dieren en de natuur, maar ook professioneel 
en zakelijk werken. Het was lastig om te bedenken 
waar ik zou passen, maar toen ik de vacature van 
boswachter om de hoek zag, wist ik het. Deze baan 
voelt als te mooi om waar te zijn.”

Zomers afval
Wat doet een boswachter nou zoal? “Naast com- 
municatie is begrazing mijn aandachtsgebied.  
Begrazing is een middel om ongewenste planten 
te laten afgrazen en om het duin open te houden. 

ik erover na moet denken wordt het niks, dan is het 
niet vanuit mijn hart. In 2019 heb ik tijdens het po-
eziefestival ‘De Haarlemse Dichtlijn’ voor het eerst 
eigen gedichten voorgedragen voor publiek. Super-
spannend, alsof ik naakt op het podium stond, maar 
het was ook fijn om te doen. Een paar jaar geleden 
heb ik me zelf uitgedaagd om niet alleen te schrijven 
over wat ik zelf voel, maar ook in opdracht, zoals 
voor de wijkkrant, waar mijn gedichten aansluiten 
bij het thema van dat nummer. Ik ben in 2019 bij de 
wijkkrant gekomen na een buurtpoëziewedstrijd. 
Mijn kinderen moesten heel hard lachen, want mijn 
gedicht stond tussen allemaal gedichten van kinde-
ren. Maar ik vond het leuk om te doen en sindsdien 
schrijf ik voor elke wijkkrant een gedicht.”

Relaxte sfeer
Over het Ramplaankwartier is Simone zeer te-
vreden. “We zijn in 2012 vanuit Amsterdam hier 
naartoe verhuisd. Ik heb hier zoveel meer gevonden 
dan ik had verwacht. We wisten al dat het een mooie 
plek zou zijn vlak bij de zee, maar dat je vanuit huis 
zo schitterend kunt wandelen in een bosachtige 
omgeving, had ik niet verwacht. Ik zou niet weten 
waar ik anders zou willen wonen of waar ik ooit be-
ter kan wonen. De sfeer in de buurt is heel relaxed, 
met veel groene mensen met vrije beroepen. En de 
Stinkende Emmer is echt een fijne plek om koffie op 
het terras te drinken.” Dat terras was na de wande-
ling helaas dicht, maar gaat hopelijk snel weer open.

Daar zetten we shetlandpony’s, konikpaarden, 
Schotse hooglanders, wisenten en schapen voor 
in. Het evenwicht is precair. Met drie droge zomers 
achter elkaar moeten we bijvoorbeeld waken voor 
overbegrazing.” 

Toezichthouden hoort ook bij het werk van een 
boswachter. “Als mensen onwel worden, de natuur 
verstoren, afval achterlaten, na zonsondergang in 
het duin aanwezig zijn, moet je er als eerste op af. 
Daar moet je wel een beetje koelbloedig voor zijn”, 
zegt ze lachend. “Van nature ben ik een enorme 
idealist, nu ik wat ouder ben, probeer ik dat wat 
meer los te laten, omdat je ook reëel moet zijn. 
Maar in het begin vond ik het heftig en frustrerend 
om te zien hoeveel afval op een mooie zomeravond 
achterblijft. Als boswachter kun je niet in je eentje 
de Kennemerduinen schoonhouden, dat moeten we 
samendoen. Gelukkig hebben verreweg de mees-
te mensen respect voor de natuur en heb ik vaak 
gesprekken over het duingebied.”

Heeft de boswachter nog inside information om 
rustig te wandelen nu het buiten veel drukker is?  
“Ja zeker. De gele 9 km lange rondwandeling die 
begint op het Koevlak is rustig als je eenmaal voorbij 
‘t Wed bent. Echt supermooi. En het gele Wisenten-
pad is trouwens ook prachtig. Een stil voetspoor in 
een duingebied waar verder niemand komt. Wisenten 
zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen, maar ze 
kunnen 900 kilo wegen en kunnen 60 km per uur ren-
nen. Dus altijd voorzichtig zijn en 50 meter afstand 
houden. Maar dat geldt eigenlijk voor de omgang met 
alle dieren, een kat kan bij angst ook uithalen.” Wie 
de wisenten liever 100% veilig vanachter een hek  
wil aanschouwen, kan natuurlijk naar het Wisent- 
uitzichtspunt in Middenduin, al laten ze zich daar 
lang niet altijd zien. Tip van Simone: er is een uniek 
Wisentenboekje te koop bij het bezoekerscentrum. 
Met de aanschaf steun je direct het Wisentenproject.

Wijkdichter
Behalve als boswachter kunt u Simone ook kennen 
uit de wijkkrant als wijkdichter. Ze schrijft al sinds 
haar tiende. “Ik ben een denker en ik vind het fijn 
om mijn gedachten op te schrijven. Het liefst schrijf 
ik buiten. Mijn opschrijfboekje en pen heb ik altijd 
bij me, als me wat invalt ga ik even zitten. Dichten 
is voor mij een prettige manier om ergens op in te 
zoomen of juist afstand van te nemen. Dichten helpt 
me om te zien dat de wereld groter is dan mijn eigen 
gedachten. Als ik mijn gedachten opschrijf, zijn ze 
niet meer van mij. Een gedicht moet eruit willen. Als 

‘ Als ik mijn gedachten 
opschrijf, zijn ze niet  
meer van mij’

De wereld van het bos

verbind je met het bos
zoals bomen dat daar doen
vind je liggend op het mos
uiterst simpel daar, van je zorgen ontdoen

hoor de vogels in het bos
kwetterend met elkaar
ze laten al hun geluid los
steeds luider bij dreigend gevaar

de ganzen vliegen gakkend over het bos
hun winterverblijfplaats tegemoet, koersend op zuid
in kleine groepjes maken ze zich van Nederland los
soms geruisloos, soms zeer luid

piepend als een piepkuiken een grote bonte specht in 
een boom
de trompet kort en krachtig van de meerkoet
verderop een krassende kraai houdt zich niet in toom
en zachtjes wat meesjes, ze klinken heel zoet

zo kan ik nog uren luisteren en zijn in het bos
het is een wereld op zich
van alle snelheid van het mensenleven los
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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

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

Kleurenpalet

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

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

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

#E20613
RGB 226 6 19
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#E53B11
RGB 229 59 17
CMYK 0 87 100 0
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3M 100-466

* Primaire kleuren blauw en rood.

#E95A0C
RGB 233 90 12
CMYK 0 75 100 0

#F29100
RGB 242 145 0
CMYK 0 50 100 0

* *

Woonzorgcentrum 

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

harte welkom
-  Dagcentrum Ramplaanhart en ontmoetings- 

centrum Tuindershart
-   Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en 

ergotherapie
-  Onderdeel van Kennemerhart

 Meer weten?  
 Bel 023 5 214 214
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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   16:39Sparkz Networking  

Het ondernemersnetwerk regio Kennemerland
Elke maand 2 netwerkevents

LuukRensen@SparkzNetworking.nl
www.sparkznetworking.nl

WINTER IN EN OM DE WIJK

Veel echt winterse 
taferelen hebben 
we nog niet gezien 
deze winter, maar 
16 januari viel er 
een laag sneeuw 
dat onze omgeving 
even omtoverde in 
een wonderland.
De foto van 
Elswout links- 
boven werd in de 
facebookgroep 
Ramplaankwartier 
gepost door Janine 
van der Kooij. 
De instagram-foto 
van @Onyva 
rechtsboven 
vonden we op 
de pagina van 
‘t Wapen van 
Kennemerland.
Ons redactielid 
Jolanda Koster 
maakte de foto’s 
van station 
Overveen en het 
Houtmanpad.
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NIEUWS UIT DE WIJK

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

INDOOR 
WINTERTENNIS

RESERVEER NU 
EEN BAAN

023-5100537

NIEUWS UIT DE WIJK

 In de krant van sep-
tember 1990 schreef 
Annelies: “Ik houd 
van papier, letters, 
lezen en schrijven 

en neem graag de wijkkrant 
onder mijn hoede”. Zij was 
en is voor de redactie een 
waardevol lid. Als voormalig 
docent Nederlands haalt 
zij nog steeds de taalfou-
ten eruit en verbetert de 
stijlfouten. Omdat zij veel 
ervaring heeft met schrijven 
als deskundige bij Bobo, 
Sjors en Sjimmie en zelfs 
Donald Duck zijn de nodige 
rubrieken van haar hand. De 
kerstverhalen die zij schreef 
en ondertekende met @H 
zijn legio. Annelies is een 
bezige bij en een enorme 
‘Haarlem’ fan. Zij weet veel 
over de Haarlemse geschie-
denis en geeft rondleidingen 
in het Provinciehuis aan de 
Dreef en de Hoofdwacht op 
de Grote Markt en dost zich 
dan bij speciale evenemen-
ten zelfs uit in middeleeuw-
se kledij. De redactie maakt 
flink gebruik van haar net-
werk, zoals Eric Coolen, die 
de omslag van het recente 
oktobernummer verzorgde.
 
Jacqueline heeft vanaf het 
begin vooral de logistieke 
kant van de wijkkrant voor 
haar rekening genomen. 
Voorheen alle pagina’s “ra-
pen” en tellen en tegenwoor-
dig regelt zij al jaren de ver-
zending naar instanties en 
personen die niet in de wijk 
wonen.  Omdat Jacqueline al 
heel lang in de wijk woont, 
kent zij heel veel wijkgeno-
ten. Zij verrichtte ook op de 
Beatrixschool jarenlang veel 

Jubileum Annelies Homburg  
en Jacqueline Moerkerk
Bij het digitaliseren van de wijkkrant (met behulp van het persoonlijke archief van 
Annelies) kwam Adrie Pancras tot de ontdekking dat Annelies Homburg al 30 jaar en 
Jacqueline Moerkerk al 25 jaar redactielid is. Reden genoeg om even hierbij stil te staan. 

hand- en spandiensten, zoals 
de bibliotheek, en kent zo 
veel ouders van inmiddels 
grote kinderen in de wijk. 
Wanneer de redactie met 
haar op pad is om wijkge-
noten te interviewen, dan 
valt het op dat zij heel veel 

mensen en hun viervoeters 
kent. Zij maakt dan ook op 
haar Brabants gezellige wijze 
met iedereen een praatje. 
Daardoor werken ook veel 
mensen gelijk mee. Omdat 
zij in het bezoekerscentrum 
Zuid Kennemerland achter 

de balie staat, heeft zij korte 
lijntjes met de boswachters 
en vult dus de informatie-
pagina over exposities en 
excursies van Nationaal park 
Zuid-Kennemerland. Kortom 
genoeg reden om bij dit 
mooie jubileum Annelies en 
Jacqueline in het zonnetje 
te zetten. De wijkraad zorgt 
voor een gepaste attentie 
voor beide dames. Wij hopen 
nog vele jaren samen met 
hun beide de wijkkrant te 
maken. De redactie
NB: mochten de Neerlandici  
onder de lezers, taal en/of  
stijlfouten ontdekken in 
bovenstaand stukje, weet dan, 
dat dit uiteraard niet door 
Annelies is gecorrigeerd, want 
dan zou ze, denken wij, het 
hele stuk verwijderd hebben.

De wijkdichter

De windhaan
De wijde omtrek overziet
hij, die daar zo hoog zit
op en neer is hoe zijn staart zwiept
zijn belangrijke taak, is dit.
 
Trots staat hij daar, tien
meter boven de grond
Zo kan hij het geheel goed overzien
daar waar de wind hem zond.
 
Een zeker aanzien, een zekere status
en zeker van zijn zaak, dat
is wat de windhaan is
daar, daar hoog boven op het dak.

Simone de Maat
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Thuisonderwijs 
door de Beatrixschool.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben de 

opdracht gekregen om zichzelf te tekenen en in de 

tekening te laten zien hoe ze thuis aan het werk zijn 

tijdens het thuisonderwijs. We laten u graag een aantal 

van deze tekeningen zien. 

Het team van de Beatrixschool is trots op de inzet van 

alle kinderen en ouders. Het is een behoorlijke uit-

daging om het begeleiden van de kinderen te combine-

ren met het thuiswerken van de ouders. Het team zet 

zich enorm in om alle kinderen op afstand zo goed als 

mogelijk te begeleiden. 

We hopen natuurlijk allemaal dat we snel weer open 

kunnen en de kinderen weer gezellig op school kunnen 

ontvangen.

Thuisonderwijs
door de Beatrixschool
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben de 
opdracht gekregen om zichzelf te tekenen en in de 
tekening te laten zien hoe ze thuis aan het werk zijn 
tijdens het thuisonderwijs. We laten u graag een 
aantal van deze tekeningen zien. Het team van de 
Beatrixschool is trots op de inzet van alle kinderen 
en ouders. Het is een behoorlijke uitdaging om het 
begeleiden van de kinderen te combineren met het 
thuiswerken van de ouders. Het team zet zich enorm 
in om alle kinderen op afstand te begeleiden. We 
hopen natuurlijk allemaal dat we snel weer open 
kunnen en de kinderen weer gezellig op school 
kunnen ontvangen.



TEKST INGRID SCHENK   FOTO’S CHRIS UITERWIJK

Thomas is net 7 jaar geworden en voet-
balt bij Alliance ’22, dat volgend jaar 
zijn 100-jarig bestaan viert.
1. Wat is voetbal voor sport?
Bij voetbal moet je tegen de bal schop-
pen en kun je scoren door de bal in het 
doel te trappen. Ik doe dat met nog 
meer andere jongens.
2. Waarom heb je voor voetbal  
gekozen?
Omdat het een leuke sport is. Ik ging 
wel kijken bij mijn vader die ook voet-
balt. Hij speelt bij VEW in een team met 
allemaal vrienden. Toen wilde ik dat 
ook wel.
3. Wat vind jij het leukst aan voetbal?
Ik vind het allerleukste om te scoren. 
Ik kan ook heel hard schieten. Maar 
ook vind ik het heel leuk om met mijn 
vrienden te voetballen.
Ik speel vaak met mijn vrienden “enen”. 
Dat doen we in de voetbalkooi bij de 
Beatrixschool. Dan sta je in de rij. Je 

Jonge wijkbewoners over hun sport

speelt 1 tegen 1 en staat in de goal. 
Je neemt de bal vanwaar hij ligt en 
probeert te scoren. Je mag de bal maar 
een keer raken. Als de bal eruit vliegt 
mag de tegenpartij een penalty nemen. 
Die neem je vanaf de middenlijn. Als 
je scoort mag de volgende uit de rij het 
veld in en sluit je achter de rij aan.
4. Bij welke vereniging speel je?
Ik speel bij Alliance ’22. 
5. Zit je in een team, zo ja uit hoe-
veel mensen bestaat een team?
Ik zit in een team met 16 jongens. Wij 
spelen tijdens de training naast het 
oefenen van techniek ook onderlinge 
wedstrijdjes. Wij doen dan zes tegen 
zes. Wij rouleren in en uit het veld 
tijdens de wedstrijdjes. 
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; 
spelen meisjes en jongens met  
elkaar of is dit apart?
Wij zijn allemaal 6 of 7 jaar. Sommige 
teams spelen met jongens en meisjes. 

Wij zijn met alleen jongens.
7. Zijn er ook wedstrijden en moet je 
dan naar een andere club?
Volgend jaar gaan we echte competitie 
spelen en moeten we naar andere clubs. 
Wij oefenen daar wel al voor en trainen 
op (bijna) een half veld. Dan spelen we 
zes tegen zes.
8. Welke dag/avond wordt er ge-
traind en gespeeld?
Wij trainen op zondagochtend van 
9.30-10.30 uur. Wij trainen dan en doen 
ook een partijtje. Mijn vader Bart is de 
trainer samen met de vader van een 
vriendje. Wij spelen in de vorm van een 
‘huis’. De keeper is de deur, dan staan 
er twee jongens links- en rechtsachter, 
dan twee jongens links en rechts op het 
middenveld en een jongen op de punt 
van het dak. Ik sta het liefste op de punt 
van het dak.
9. Hoe word je goed in voetbal?
Je wordt goed in voetbal door veel te 
oefenen. We oefenen ook: dribbel, pass, 
dribbel en dan scoren.
10. Is er een speler die je bewondert?
Ik bewonder niet echt een speler. Ajax 
is mijn favoriete club en het Nederlands 
elftal is mijn favoriete team.

Hoe en waar?
In de buurt zijn verschillende voetbal-
clubs waar recreatief of in wedstrijd-
verband kan worden gevoetbald.  
De dichtstbijzijnde clubs:
www.alliance22.nl/
www.geel-wit.nl/
www.bvcbloemendaal.nl/
Minimumleeftijd; 4 jaar
Kosten contributie: vanaf € 120,-  
per jaar

Voetbal is een bekende sport en iedereen trapt wel 
eens een balletje. Toch is de vraag hoe jonge voetbal-
lertjes de sport ervaren. Dus zijn de 10 vragen aan 
wijkgenootje Thomas Wassink gesteld.

DE TIEN VRAGEN
In deze rubriek vertellen jongeren uit onze wijk over hun sport. Doe je aan boog-

schieten, dammen, boksen, schermen of welke sport dan ook: mail de redactie, 
dan nemen wij contact met je op: wijkkrantramplaankwartier@gmail.com

Leven in gezondheid!

Bio-fotonen coherentie

Hormoonfactor

Voedingsadvies

Orthomoleculaire 

Praktijk:
Ramplaan 108
2015GZ Haarlem

 info@divalis.nl
  tel. 06-81164402

Bewuster leven

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

behandelingen vergoed door de meeste aanvullende verzekeraars

www.divalis.nl

ondersteuning

Divalis

www.divalis.nl
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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 
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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
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TEKST DE POSTBODE EN WINNIE KORREMANS   REDACTIE ADRIE PANCRAS

naar station Haarlem (4 via Overveen, 6 via de 
Lorentzkade). Ook werd daar een grote diepe 
rechthoekige kuil gegraven om de rioolinhoud 
op te vangen tijdens de vervanging van de 
rioolbuizen. De klinkers die er ter beschikking 
lagen, werden door de kinderen gebruikt om 
bouwwerken te maken, “Forten” van waaruit 
allerlei spel en strijd werd geleverd. Spelen was 
niet zonder gevaar en bouwlocaties werden nog 
niet hermetisch afgesloten. 

Nadat de riolering was vervangen en de straat 
weer dichtgelegd kwam in 1964 het besluit van 
de gemeente om de Rollandslaan te gaan asfal-
teren. Dus alle stenen er weer uit en opnieuw 
een speelterrein erbij. Na het verwijderen van 
de klinkers werd de Rollandslaan even een 
mooie stille zandweg. Leuk om te spelen, een 
giga zandbak. Later werd er een puinlaag gestort 
die werd platgewalst door een oude, klassieke 
“stoomwals”. De eerste ruwe asfaltlaag werd 
gelegd met veel geraas, waterdamp en teer. Dat 
was richting herfst 1964. Zodra de werklui in de 
namiddag naar huis waren, werd de supervlakke 
strip asfalt bevolkt door tientallen rolschaatsen-
de kinderen. 

Kolenstook
Er woonden destijds heel veel kinderen in het 
Ramplaankwartier en ook de opgroeiende jeugd 
was in groten getale en merkbaar aanwezig. 
De gezinnen waren groot, en binnen de cate-
gorie waren ook enkele zeer grote gezinnen te 
onderscheiden. De mensen stookten kolen en de 
kolenstook had in de buitenlucht een niet-on-
prettig aroma. Voor de kinderen en opgroeiende 
jeugd was er plenty ruimte. Behalve binnens-
huis. Dus vrijwel alle kinderen speelden bijna 
altijd buiten. 

Iets wat je tijdens Lockdown I en Lockdown II 
van het jaar 2020 weer terugzag. Hetzelfde beeld 
van in kleine groepjes dalvende jongens en 
meisjes. Op skates, op straat, de weide in. 

Herinnering van De Postbode (groeide op in het 
Ramplaankwartier van 1955 tot 1973)

 Op de foto is de woning te zien van 
mevrouw Thoolen (Mej. J.W.S. Thoo-
len) aan de Rollandslaan nr. 78. De 
in slechte staat verkerende woning 
zou worden gesloopt, maar dat kon 

niet eerder dan dat mevrouw Thoolen een nieuw 
onderkomen had gekregen. Voor haar toekomstige 
huisvesting werd in 1965 een noodwoning in de 
vorm van een lichtgroene houtskeletbouwkeet aan 
het Rollandspad nr. 4 opgericht, op de proeftuin van 
de Fa. Thoolen/Bijvoet van het voormalige Schoon-
oord. Nadat de inmiddels tot bouwval geworden 
woning aan de Rollandslaan was afgebroken, kon de 
aanleg van de Abraham Mensstraat beginnen. Het 
hekwerk voor de afbakening van het werkterrein uit 
het bestek is reeds te zien. Het landje werd begrensd 
door de achtertuinen van de Hendrik Roozenlaan 
en door de Rollandslaan. Leendert Meeszstraat nrs. 
2 t/m 84 bestond nog niet. Het terrein had een zan-
derig oppervlak, mogelijk door ophoging met zand 
bij het bouwrijp maken van de oorspronkelijke tuin-

bouwgrond. Door dat zand heen was her en der don-
kergroen gewas in pollen opgekomen, aangeduid en 
zonder deskundigheid als vlas. Deze begroeiing is op 
de foto ook, zij het enigszins met moeite, zichtbaar. 
Je kon er avontuurlijk spelen. Doordat het terrein op 
gedeelten niet alle regenwater kon afvoeren ston-
den er ook poelen en plassen in kuilen. Waar je dan 
met je fiets doorheen kon crossen. 

 Spelen in rioolbuizen
In het Ramplaankwartier was alom speelruimte en 
ook de straat leende zich daarvoor. De Rollandslaan 
bijvoorbeeld is verschillende keren opengebroken 
geweest. Even voor 1964 i.v.m. de vervanging van 
de riolering, daarvoor al om de persleiding met 
drinkwater van het waterleidingbedrijf erdoor-
heen te krijgen. Met grote buizen, waar je als kind 
doorheen kon lopen, en verstoppertje in kon spelen. 
Die persleiding is nog eens geknald rond 1969/1970 
ongeveer ter hoogte van Rollandslaan nr 101, de 
vijver stond tot aan de straat vol met water. De 
Rollandslaan was bestraat met rode klinkers. Om 
de rioolbuizen te kunnen vervangen moesten die 
worden verwijderd. De verwijderde klinkers werden 
op hopen gestort ter hoogte van de kruising met 
Hendrik Roozenlaan en Gerrit Bartholomeuslaan, 
destijds het eindpunt van NZH-lijn 4 en lijn 6, beide 

Verhalen bij een foto 
Deze foto is gemaakt midden jaren 60. We zien hier in het midden de achterkant 
van de huizen van de Hendrik Roozenlaan en op de voorgrond de Rollandslaan voor 
de aanleg van de Abraham Mensstraat. Aan twee (één voormalige) wijkbewoners 
werd gevraagd wat zij nog weten van die tijd en wat ze op de foto herkennen.

De foto is 
gemaakt door de 
heer Van Mierlo 
(zie ook wijkkrant 
juli 1983)

 M ij werd gevraagd om aan de hand 
van deze foto wat herinneringen 
op te halen, wat ik ga proberen. 
Hoewel… herinneringen verva-
gen, raken wat verkleurd of je 

kleurt ze zelf in. Hopelijk valt dat mee en blijven ze 
binnen de lijntjes, maar het is natuurlijk persoon-
lijk. Wat zie ik op de foto en wat weet ik nog.

Deze foto is genomen vanaf de Rollandslaan, 
dichtbij de vijver en het rijtje huizen links van de 
Abraham Mensstraat. Mijn ouderlijk huis, waar ik 
met mijn ouders en broer boven woonde bij mijn 
oma, staat aan de Rollandslaan tegenover de Abra-
ham Mensstraat, en dus ook tegenover het huisje 
van mejuffrouw Thoolen. Als kind keek ik uit op dit 
landje (ik dacht dat er groenten werden verbouwd, 
geen bloembollen, maar zeker weten doe ik niet), 
waar ik met o.a. slootjespringen en “natte zeikerds” 
halen veel lol had. Overigens blijkt nu dat een van 
die slootjes dwars onder mijn huis in de Abraham 
Mensstraat liep, en loopt(?), want er staat regelma-
tig water onder de gang als het regent.

Mejuffrouw Thoolen
Rechts op de foto is het huisje van mejuffrouw 
Thoolen. Af en toe vroeg mijn oma haar iets te 
brengen, geen idee meer wat dat was. Wat ik nog 
wel weet, is dat ze enkellange, zwarte dikflanellen 
rokken droeg, met in ieder geval 1 keer een paarse 
trui. Achter de voordeur een voorhang van eveneens 
dikke stof, dit tegen de kou. Was het de winter 1963? 
Zou zomaar kunnen. Een treetje naar beneden en je 
kwam in een piepklein keukentje met links een aan-
rechtje. Ze maakte zelf karamel snoepjes, waarvan 
ik er dan eentje kreeg. Mejuffrouw Thoolen was niet 
blij met de aankomende nieuwbouw, en volgens mij 
is ze rond die periode ook overleden, weliswaar op 
respectabele leeftijd.

De huizen erachter staan aan de Hendrik Roozen-
laan, daar woonden o.a. de families Groenendijk en 
Habraken, grote gezinnen. In die tijd, rond de jaren 
zestig, gingen de kinderen van katholieke gezinnen 
meestal naar de Aloysisusschool en de anderen naar 
de Beatrixschool. Je kende elkaar niet van school, 
(en ook niet van de jaarlijkse Palmpasenoptocht, 
want daar kon je toen niet aan meedoen als niet- 
katholiek; mijn kinderen hebben dat jaren later vol-
op ingehaald). Ik speelde regelmatig op het landje 
achter die huizen, waar een soort houten dorp door 
de oudere kinderen was gebouwd, zelfs met een 
verdieping erop en...met vloerbedekking. Er is toen 
nog lang protest geweest tegen de sloop ervan.

Links staat een wit huis, dit waren ooit drie  
woningen die inmiddels in één mooie woning is  
verbouwd, daar achter was (is) een oude brandweer- 
kazerne. Daaromheen lag een stukje grond, waar 
wat dieren liepen, waren dat geiten?
Verder kan ik over deze foto zelf niet meer vertel-
len, dan dat het huisje van mejuffrouw Thoolen wel 
redelijk klaar voor de sloop was, als ik dit zo zie.

Winnie Korremans

‘Grote rioolbuizen, waar je als 
kind doorheen kon lopen, en 
verstoppertje in kon spelen’ 

‘ Ze droeg enkellange, 
zwarte dikflanellen 
rokken’

1961. Bushalte bij 
de vijver aan de 
Rollandslaan  
met de NZH 5551 
als lijn 6.
Bron: Noord- 
Hollands Archief

WIJK OOGGETUIGEN
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Als je nu langs het land van Wij Telen Groente loopt, is er 
weinig activiteit waar te nemen. Het land ligt er stil bij,  
er staat nog wat boerenkool en snijbiet, of een verdwaalde 
pastinaak. De gewassen blijven nog even op het land staan. 
Op die manier blijft de bodem doorworteld en kan die water 
en voedingstoffen opnemen. Het bodemleven (schimmels, 
bacteriën, kleine beestjes die voor een vruchtbare bodem 
zorgen) is met het oog niet waarneembaar, maar allerlei  
processen zijn in volle gang. 

Het is niet de bedoeling dat de braakliggende stukken land 
overwoekerd raken met gewassen die minder gewenst zijn, en 
daarom zijn die afgedekt met gronddoek. Dit doek laat lucht 
en water door, maar beperkt wel de groei van onkruid, waar-
door we in het voorjaar makkelijker bedden kunnen maken.

Wil je ook oogstdeelnemer worden bij Wij Telen Groente 
op het Land en elke week in het seizoen je eigen biologische 
groente komen oogsten? Dat kan: kijk op www.wijtelen-
groente.nl voor meer informatie.

Land in diepe rust, of toch niet?

Beer kijkt sip, het duurt zo lang...

Een traantje rolt over zijn wang.

Dikke knuffel, het komt wel goed.

Droog nu je tranen en je snoet.

We gaan wandelen, bakken koekjes,

zingen liedjes en lezen boekjes.

En is iedereen weer gezond,En is iedereen weer gezond,

dan brengen we de koekjes rond.

Uit het boek 'Muis blijft Thuis'

NIEUWS UIT DE WIJKNIEUWS UIT DE WIJK

Eerste deel Koepad: Honden 
aan de lijn en uit de sloot

MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK Door Pauline Baartmans

Boswachter Rien de Vries van Staatsbosbeheer heeft voor de baas-
jes van de honden duidelijke informatieborden geplaatst aan het 
Koepad. We waren heel blij dat na jarenlang wachten Staatsbosbe-
heer en de gemeente Haarlem de vernieuwing van het pad konden 
financieren. En nu na een half jaar is er alweer flinke schade aan 
de slootkanten onstaan, veroorzaakt door honden die de sloot in 
gaan. Laten we met zijn allen proberen dat te voorkomen.
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 De bordjes “verboden toegang voor on-
bevoegden” maakten dat we er nooit 
echt waren wezen kijken. Het Marce-
lisvaartpad is eigendom van de firma 
Thoolen en die staan toegang alleen 

toe voor degenen die er wat te zoeken hebben, zoals 
de bewoners en hun bezoek, de pachters van de 
moestuinen, de tennissers, de grote vrachtwagens 
en verder eigenlijk niemand. Toch leek het buurtje 
ons wel historisch interessant; hier liggen tenslotte 

WIJK HISTORIE

hoort bij onze wijk, tot aan de Marcelisvaart. 
In de jaren ‘30 van de vorige eeuw las je in het 
voorjaar in het Haarlems Dagblad dat je niet 
helemaal naar Hillegom of Lisse moest voor het 
aanschouwen van mooie bloembollenvelden 
met vooral hyacinten, narcissen en tulpen. 
Een voorbeeld:

Lekker weg in eigen wijk! kopte de Wijkkrant een aantal nummers geleden. Ontdek 
je plekje, er was nog wel wat te ontdekken in de wijk. Het idyllische wereldje, dat 
de gebouwen en gebouwtjes tussen de bloemenvelden vormen bijvoorbeeld.

Foto uit 1925 met rechts een jonge tante Betje en daarnaast 
haar moeder Willebord – het land was in die tijd van “rooie” Jan 
Bos. Op de achtergrond het huis (nr. 13) waarvan het rechter-
raam bij haar villa hoort. 
Foto onder: Dezelfde huisjes anno januari 2021

ze geïnterviewd. Op dat moment woonde ze al 60 
jaar – sedert haar geboorte - in dat huisje. In de 
oorlog zaten op de kleine zolder maar liefst negen 
onderduikers; gelukkig werden die niet ontdekt 
toen op een koude decemberdag in 1944 de Duitsers 
een “bezoek” brachten aan haar huisje.
Vanuit deze huisjes heb je een fraai uitzicht: eerst 
over de velden en daarachter doemen de bomen 
van Elswout op.

Als we verder lopen, zien we her en der wat 
bebouwing met een onduidelijke bestemming. 
Wat gebeurt daar en wat is daar ooit gebeurd, 
vragen wij ons af. We weten dat er kunstenaars 
en knutselaars in het Ramplaankwartier wonen 
die maar al te graag in zo’n schuur of kas hun 
hobby zouden willen uitoefenen.
 
De kunstenaarhuisjes

Aan de Marcelisvaart – die stroomt vanaf de Zand-
vaart (Elswout) naar de Houtvaart - staat nog een 
rijtje tuindershuizen. Oorspronkelijk waren dit vier 
woningen; inmiddels zijn de nummers 3 en 5 en de 
nummers 7 en 9 samengevoegd. Dit zijn de huisjes 
die bij een aantal generaties als “De Kunstenaars-
huisjes” bekend staan. 

Midden jaren ‘30 van de vorige eeuw was er 
woningnood in Nederland. Een aantal jonge 

een paar van de oudste huisjes uit de wijk. Boven-
dien was er nog iets wat ons nieuwsgierig maakte: 
hier zouden de “kunstenaarshuisjes” liggen. Met 
een uitnodiging op zak van een van ons, die zo 
gelukkig is in een van de huisjes te wonen, waren we 
bevoegd om het wereldje te betreden.

Aan de zuidkant van onze wijk ligt de Leendert 
Meeszstraat die van het benzinestation tot aan 
de Stinkende Emmer loopt. Daarachter liggen de 
bloembollenvelden. Ook het bloembollengebied 

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO    FOTO’S DIRK KRUYDER

Kunstenaars aan de 
Marcelisvaart - deel I

Haarlems Dagblad 
 17 april 1937 – pagina 1.  

Bron: Noord-Hollands Archief

Bewoners  
Marcelisvaartpad 
1-1-1927

‘ In de oorlog zaten op de 
kleine zolder maar liefst 
negen onderduikers’

Vanaf de Leendert Meeszstraat kun je anno 
2021 ter hoogte van de Abraham Mensstraat het 
Marcelisvaartpad op wandelen. Aan de rech-
terkant zie je dat de bloembollenvelden zijn 
vervangen door bloementeelt. Vooral floxen en 
zomerlelies fleuren in de zomer de velden op. 
Aan de linkerkant zien we de kleine moestuin-
tjes waarop vooral buurtbewoners hun tuiniers- 
talent op loslaten. Het is niet zonder gevaar dit 
pad te begaan. Van lente tot herfst rijden hier 
dagelijks grote vrachtwagens met aanhanger uit 
verre streken. Vooral Duitsland, Scandinavië en 
Tsjechië zijn hun bestemming. En van de herfst 
tot de lente scheuren de tennissers in hun boli-
des van en naar de Fablo-tennishal. Dit gedeelte 
van de Marcelisvaartpad is pas begin jaren ’80 
aangelegd om het gebied beter te ontsluiten. 
Daarvoor lag de ingang 200 meter naar het 
westen. Dit pad is inmiddels afgesloten vanwege 
de schade aan de velden die werd aangericht 
door loslopende honden. In den beginne was de 
ingang tot het gebied via het Koeienpaadje, ter 
hoogte van het bruggetje linksaf. 

Het huisje van tante Betje
100 meter voorbij de moestuintjes zijn de eerste 
tuindershuisjes. Twee aan elkaar geschakelde 
woningen gebouwd omstreeks 1750. In het 
rechterhuisje (nummer 13) woonde Tante Betje 
(Betje Beek). In het Haarlems Dagblad van 9 
april 1949 (zie Noord-Hollands Archief) wordt 
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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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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
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boek direct een
kennismakingstraining

boek direct een
kennismakingstraining

gratisgratis

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

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

Praktijk voor

Kinder- en
Jeugdtherapie
- Opvoedcoaching  
- Kindertherapie

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

Geen wachtlijst Kortdurende hulp

kunstenaars kraakte op het Marcelisvaartpad deze 
tuindershuizen. Deze waren door de gemeente 
onbewoonbaar verklaard. Onder andere Ab Loots en 
Jan Veringa hadden hier hun atelier en woonruimte. 
De eigenaar was Bos op nummer 1. Die stond toe 
dat de krakers mochten blijven onder voorwaarde 
van een maandelijkse huur van fl. 2,50 (= gulden) en 
ze moesten zelf het pand onderhouden.
Ook het uitzicht vanuit deze huisjes is fraai. In de 
verte zagen we over de weilanden zelfs een ooievaar 
vliegen. Ter hoogte van deze huisjes lag een kwakel 
over de Marcelisvaart. Een kwakel is een steil brug-
getje dat hoog genoeg is om boten met zand (en 
later groenten en bollen) door te laten.

De zwarte bollenschuur
De tweede lichting kunstenaars komt in de jaren 
‘50 het gebied bevolken. De grote zwart geteerde 
bollenschuur aan de Marcelisvaart werd in de jaren 
‘50 onderverhuurd. Daar woonden op een gegeven 
moment drie gezinnen. Een van die bewoners – 
Hans Mulder – had er zijn atelier. Om meer ruimte 
te krijgen verwijderde hij regelmatig stellingen 
die ooit voor bloembollen gebruikt waren. Andere 
bewoners waren Nico Andriessen, de latere stads-
architect, en Gerard Koot, een leraar wiskunde en 
tevens familie van de pianowinkel aan de Zijlweg. 
Na het vertrek van de familie Andriessen verscheen 
pottenbakker Röttgering in de schuur.

Begin jaren ’70 moesten de huurders de zwarte 
bollenschuur verlaten. Dat verhuizen gebeurde 
met een groenteschuit, want er was geen weg naar 
de bollenschuur. Daarna nam de firma Thoolen de 
schuur weer in gebruik, niet als bollenschuur, maar 
als werkruimte voor onder andere het verpakken 
van relatiegeschenken. In 1983 was de schuur in 
slechte toestand. In overleg met de gemeente werd 
de schuur gerenoveerd.

Omdat de kunstenaars en hun werken zeker aan-
dacht verdienen zullen we in een volgend nummer 
meer over hen vertellen en vooral laten zien wat zij 
in deze omgeving gemaakt hebben.

‘ Een aantal jonge 
kunstenaars kraakte  
deze tuindershuizen’

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

WIJK HISTORIE

1940 – mevrouw 
Veringa voedert 
de kippen
Foto’s rechts-
boven: Aan de 
Marcelisvaart 
voor en achter 
anno 2021
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Tuin van Haarlem
Recent heeft de Stichting een onder-
houdsovereenkomst getekend met 
Staatsbosbeheer. Het mooie ooievaars- 
nest dat wij o.a. in samenwerking met 
Staatsbosbeheer hebben geplaatst, is 
nu ook juridisch helemaal rond. Het 
geeft treffend aan waar het naar toe  
gaat: een gebied waar vogels zich thuis 
voelen en voor de mens unieke foto-
momenten creëert. Intussen zijn we 
ook volop in overleg met de gemeente 
Haarlem om ook van het weiland naast 
het Wapen van Kennemerland een 
biologisch beheerd weiland te maken 
waar weer koeien gaan lopen. We zijn 
nog veel meer van plan.  Meer weten: 
abonneer u op onze nieuwsbrief en/of 
wordt ook donateur van de Stichting 
die in het voormalige tuinbouwgebied 
Water, Natuur en Historie wil laten 
samenkomen.

De Trafo, kleine update
Onlangs werd De Orde van de Trafo 
verrast door een verzoek van een 
Haarlemse architectuurcriticus die 
meer wilde weten over onze Trafo en 
wie de leden van De Orde van de Trafo 
zijn. Aan haar laatste verzoek wilden 
we niet voldoen, maar over de Trafo 
konden we van alles vertellen en laten 
zien. Dit resulteerde in een heel aardig 
artikel op Architectenweb.nl. De Orde 
is er best trots op. Waar blijven de 
cameraploegen, zo vragen wij ons af.
Voor meer informatie Google op: 
Architectenweb.nl en Trafo

Op locatie iets heerlijks brouwen is 
haar passie – van jouw achtertuin een 
kleinschalige eterij maken, de vrou-
wen van sociëteit Haerlems Juweel 
een goedgevuld buik bezorgen tot een 
stadspark omtoveren met prachtig ge-
dekte tafels – Sandra doet het, met haar 
Keukengeheimen. En nu is het er dan: 
een fantastisch, kleurrijk, schilderach-
tig kookboek. Tien driegangenmenu’s 
met ingrediënten waarvoor je niet op 
zoek moet gaan in de krochten van de 
stad: je kunt ze overal vinden. Deze 

Het Keukengeheimen 
Kookboek is er!
Sandra Kooij kennen wij 
eigenlijk al. We kunnen  
het lezen in de adver- 
tentie in deze krant:  
zij deelt haar culinaire 
dromen graag met ons.  
Hoe? Gewoon, bij jou thuis.

heerlijke, eerlijke gerechten hebben 
een eigen signatuur, voorbij het stan-
daardrepertoire maar niet ingewikkeld 
om te maken. Tip van Sandra: gebruik 
al je zintuigen tijdens het koken: zien, 
ruiken en vooral proeven. Verkrijgbaar 
bij de Kennemer Boekhandel, De Vries 
van Stockum en Boekhandel Blokker, 
€ 24,95, maar makkelijker is online te 
bestellen: www.keukengeheimen.nu. Je 
kan het dan afhalen op Van Raephorst-
straat 2, of laten bezorgen.

NIEUWS UIT DE WIJKNIEUWS UIT DE WIJK
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IK VERZORG VOOR U DE GEHELE UITVAART
-  MIJN BELANGRIJKSTE TAAK IS U TE ONTZORGEN IN 

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

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

MELDING VAN OVERLIJDEN VIA 06-38662153

IK VERZORG VOOR U: 
- HET WASSEN EN AANKLEDEN VAN DE OVERLEDENE
- DE AANGIFTE VAN OVERLIJDEN BIJ DE GEMEENTE
- IN OVERLEG DE PLAATS VAN OPBARING
- IN OVERLEG DE DATUM VAN DE UITVAART
-  IN OVERLEG DE BEGRAAFPLAATS OF CREMATORIUM 

EN MAAK ALLE AFSPRAKEN
-  IN OVERLEG DE KERK OF DE AULA EN MAAK ALLE 

AFSPRAKEN

-  HET EVENTUELE CONDOLEANCEBEZOEK VOOR  
DE UITVAART OF DE CONDOLEANCE NA AFLOOP  
VAN DE UITVAART

- HET CONDOLEANCEBOEK
-  DE ROUWKAARTEN EN DE ADVERTENTIE IN DE 

KRANT
- DE ROUWAUTO EN EVENTUELE VOLGAUTO’S
- DE DRAGERS BIJ EEN BEGRAFENIS
-  HET ROUWSTUK, EN HET GROEN MAKEN VAN HET 

GRAF
- DE UITVAARTKIST, OPBAARPLANK OF WADE
- DE CATERING
- EEN DRAAIBOEK VAN DE DAG
 
  TIJDENS DE VOORBEREIDINGEN VAN DE UITVAART 

ZIJN ER REGELMATIG CONTACTMOMENTEN,  
ALLES IS BESPREEKBAAR

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

HANNY DE BRUIJN UITVAARTVERZORGING, ALTIJD WARM EN BETROKKEN

06-38662153

INFO@HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL / WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

Warm en BetrokkenWarm en Betrokken



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
















