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Aannemer Oosterhof Holman heeft een brief aan de
bewoners in en rond de Rollandslaan verspreid.

D

e werkzaamheden duren
van 27 september 2021
tot medio februari 2022.
Daarna komt de Vlaamse weg aan de beurt. De
brief is eveneens te lezen in de Wijkkast bij de ingang van de Dekamarkt.

SPEELTUIN
Goed nieuws! In het Haarlems Dagblad
van 13 september 2021 valt te lezen:
‘Eindelijk af van oude, versleten toestellen in speeltuin Ramplaankwartier
in Haarlem: ’Charme-offensief heeft
gewerkt’’.
De lange inzet van de wijkbewoners
betaalt zich dus eindelijk uit. Via fondsenwerving, hulp van lokale bedrijven
en crowdfunding is er nu zo’n 100.000
euro bijeen gebracht. Buurtbewoners
doneerden bijna 12.000 euro. Met dit
geld kan de eerste helft van de speeltuin worden aangepakt. Men verwacht
op 1 november 2021 met de werkzaamheden te beginnen. De andere
helft van de speeltuin blijft tijdens de
werkzaamheden toegankelijk. Voor
de vervolgwerkzaamheden en -financiering is men nog druk in de weer;
meer donaties en betalende leden zijn
nog altijd welkom. Samen met het

bestuur van de speeltuin onderzoekt
de wijkraad manieren om de speeltuin
voor meerdere functies te gebruiken.

BORSKIFESTIVAL OP ELSWOUT
De gemeente Bloemendaal heeft de
wijkraad in augustus 2021 laten weten
dat bij hen geen verzoek tot toestemming is binnengekomen voor de
organisatie van dit festival. NH Nieuws
berichtte op 7 juli 2021: ‘Staatsbosbeheer: geen grootschalig meerdaags
evenement op Elswout’. Staatsbosbeheer heeft geconcludeerd dat het ‘niet
passend’ en ‘te omvangrijk’ zou zijn.
Een petitie tegen (de omvang van) het
festival werd zesduizend keer ondertekend.
PARKEREN EN FORMULE-1
Zie het artikel van Maarten Abspoel
op pagina 5.

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,
rondslingerend afval e.d. Het is niet
nodig dit bij de wijkraad of tijdens een
wijkraadsvergadering te melden.
WIJKRAADSVERGADERINGEN
EN WIJKKRANT
Vanwege het coronavirus vergadert
de wijkraad nog steeds online via
Zoom. 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 agenda
en de verslagen van de vergaderingen
zijn te vinden op de website www.
ramplaankwartier.info. De volgende
vergadering van de wijkraad staat
gepland voor 23 november 2021.
Wie verbeterpunten heeft voor de wijk,
kan contact opnemen met de voorzitter, via een email aan wijkraad@
ramplaankwartier.nl. Wij stellen
wijkbewoners in staat om de vergaderingen bij te wonen, gebruik ook daarvoor dit e-mailadres, dan ontvangt u
de Zoom-link.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter
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Extreem rustig op de
Ramplaan tijdens het
Formule-1 weekend

Verkeer en parkeren

De vorige keer schreef ik een stukje over de parkeersituatie in onze wijk. Daar zijn
per mail een handvol reacties op binnengekomen, dank u wel daarvoor!

D

ie reacties bevatten
beide uitersten: ‘ga
vooral geen betaald
(gereguleerd) parkeren
invoeren’ tot ‘liefst
morgen’. Iemand die niet voor betaald
parkeren is, vindt het geen probleem
om soms 40 meter naar de auto te
lopen omdat de straat vol staat, en
benadrukt dat het niet constant druk is
in de wijk. Iemand die graag regulering
wil, attendeerde erop dat je in aangrenzend Overveen/Bloemendaal je
auto maximaal 90 minuten gratis mag
neerzetten, en bij InHolland kost het
3-4 euro per uur, net als in de Leidsebuurt. Ook schijnt de ANWB naar onze
wijk te verwijzen om vooral je auto
neer te zetten als je een dagje op de
fiets de omgeving wil verkennen.

en dan zeker ook qua auto’s. Tijdens
onze laatste wijkraadsvergadering
op 14 september bedacht iemand
dat dat wellicht met het restrictieve parkeerbeleid te maken had: dat
allerlei ‘dagparkeerders’ nu onze wijk
niet in konden. Die verklaring lijkt mij
persoonlijk best plausibel. Tegelijk wil
ik ook verder kijken dan alleen ons
eigen belang als wijk. Ook anderen
mogen genieten van Het Wapen van
Kennemerland en Elswout, maar het is
wel zo dat zij, alsook InHolland, Loetje
en anderen, zelf ook zorg te dragen
hebben voor voldoende parkeergelegenheid voor hun eigen bezoekers.
InHolland heeft genoeg ruimte bij mijn
weten, een ondergrondse garage, maar
daar staat dus wel een betaald tarief
tegenover.

FORMULE-1
Het is enkele bewoners opgevallen
dat het tijdens het Formule-1 weekend opvallend rustig was in de wijk,

PARKEERVERGUNNING
Voor een parkeervergunning betaal je
in de binnenstad en Schalkwijk – op
dit moment – € 202 per jaar, en in de
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binnenstad is maximaal één vergunning per huishouden toegestaan. In de
zones Noord, Oost, Zuid en West betaal
je € 110,- per jaar voor een eerste auto
en € 414,- voor een tweede. Bij sommigen hoor ik de vrees dat die prijzen in
de toekomst verhoogd zouden worden.
Dat zou natuurlijk kunnen. Als gasten
van bewoners met een auto komen, is
het uurtarief 12 cent per uur in de dalen 25 cent in de piekuren, en gratis van
23.00 - 9.00 u.

ENQUÊTE
In mijn vorige stukje schreef ik dat
met het aanvragen van een gemeentelijke enquête het betaald parkeren niet
automatisch dichterbij komt. Getuige
een enkele lezersreactie lijkt het me
goed om dat nog een keer te herhalen.
Het is een enquête, bedoeld om de
stemming in de wijk te weten te komen. Daarna komt dan de vraag welke
acties het beste passen bij de uitslag
van die enquête, en wat er gemeente-

lijk überhaupt mogelijk is.
Er zijn bij de gemeente inmiddels
voldoende aanvragen voor een enquête
gedaan. Van hen hebben we echter te
horen gekregen dat men een wachtlijst
heeft! Dat is anderhalf(!) jaar maar
liefst. Dat valt mij wel enigszins tegen.
Ik blijf aan de bel trekken om te kijken
of men dit toch een stuk sneller zou
kunnen oppakken.
Daarnaast heeft het college van B en
W op 24 augustus het nieuwe mobiliteitsbeleid vastgesteld. Daarin onder
meer het besluit: ‘In heel Haarlem
wordt tussen nu en 2030 gefaseerd
gereguleerd parkeren ingevoerd.’ Wat
dat betreft voel ik mij een beetje tussen wal en schip: een enquête die lang
op zich laat wachten, het besluit dat
aan de andere kant toch al gevallen is.
Tegelijkertijd zouden wij wellicht het
invoeren in onze wijk kunnen versnellen of vertragen, en toch inhoudelijk
met voorstellen kunnen komen. Er zijn
meer regels te bedenken dan waar de
gemeente nu toe besloten heeft. Dit
leeft bij wijkraadsleden, en het idee
werd zelfs geopperd om er een bijeenkomst over te organiseren. Mocht u
daarvoor voelen, laat dat dan vooral
per mail weten. Zoals bekend kunt u
altijd aansluiten bij onze (digitale of
fysieke) vergaderingen.

GOEDE ORGANISATIE
De meningen lopen ook uiteen over de
Formule-1. Je hoopt in ieder geval dat
een en ander vrij goed georganiseerd
wordt. Nadat verschillende bewoners
verkeerde parkeerbewijzen hadden
ontvangen leek het niet die kant op
te gaan, maar uiteindelijk lijkt mij de
conclusies gerechtvaardigd dat een
en ander toch behoorlijk goed georganiseerd en verlopen is. De parkeerbewijzen hoefden uiteindelijk niet te
worden aangevraagd, zoals ik eerder
had begrepen. Ik zag, vrij laat, dat een
bewoner daar op onze website een

en online dus enige informatie en
opvattingen met elkaar te delen.

GEVAARLIJK?!
Tot slot enkele gevaarlijke verkeerssituaties. De ronding in de Korte Zijlweg
ter hoogte van de Hospes- en Ramplaan hebben verschillende mensen als
best gevaarlijk ervaren, en ikzelf ook.
Als je vanaf Loetje onze wijk in fietst
kun je achter je niet ver kijken of er
een auto aankomt, en als ie er met 50
aankomt dan zie je hem pas laat. Ik sta
daarover in contact met de gemeente
Bloemendaal. Bert heeft hier eerder

‘Als je vanaf Loetje onze wijk in fietst
kun je achter je niet ver kijken of er een
auto aankomt, en zie je hem pas laat’
begrijpelijke vraag over had gesteld.
Sommige artikelen van de wijkkrant
worden namelijk ook gepubliceerd op
de website, zoals dat stukje over de
Formule-1: www.ramplaankwartier.
info/nieuws/afsluiting-van-onze-wijktijdens-de-formule-1-in-het-weekendvan-3-september-2021/. Het is daar ook
mogelijk om op het artikel te reageren

ook al wel eens contact over gehad
maar het is de vraag of men tot een
aanpassing bereid is.
Tot zover voor nu. In de volgende
wijkkrant ga ik verder in op andere
verkeerszaken in en rond onze wijk.
Maarten Abspoel,
Wijkraadslid Verkeer

UPDATE
WEBSITE
De website www.ramplaankwartier.
info is deels geactualiseerd. In eerste
instantie krijgen alle straten een
tekst en foto’s. De notulen van de
recente wijkraadsvergaderingen
zijn geplaatst. Bij het tabje
“De wijk”, subtab “Geschiedenis”
staat onderaan een alleraardigst
verhaal over een 19e eeuwse
wandelaar door de Overveensche
duinen. Later gaan we ook de
andere teksten actualiseren. Veel
leesplezier. Heeft u ideeën om de
website te verbeteren of heeft
u iets dat u wil laten plaatsen
op de website, stuur een mail
naar Hanky Stolvoort (hanky.
stolvoort@gmail.com).
Hanky Stolvoort/Adrie Pancras
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WAAR KUN JE DE
VERKLARING TEKENEN?
• Op de website www.ramplaankwartier.nl/tekenen;
• Geen internet? Geen punt: er
is een papieren versie van de
intentieverklaring. Deze kan
worden afgehaald en ingeleverd
bij Bert Bouquet, Hospeslaan 56.
• Op zaterdag 9 en zaterdag
30 oktober staat SpaarGas van
10:00 tot 17:00 uur met een
informatiepunt op de Rollandslaan (bij de DekaMarkt).
Daar kun je terecht met al je
vragen.

SpaarGas vraagt wijkbewoners die enthousiast
zijn over het project om een verklaring te
ondertekenen dat ze mee willen doen.

A

ls je deze intentieverklaring tekent,
zit je nog nergens
aan vast: je geeft
er mee aan dat je
het initiatief steunt en graag zou
willen meedoen aan een duurzame warmtevoorziening voor de
wijk. SpaarGas vraagt binnenkort
een aantal belangrijke subsidies aan van de Rijksoverheid
bij onder meer het Programma
Aardgasvrije Wijken (PAW) en
het Nationaal Groeifonds. De
intentieverklaringen tonen aan
dat er voldoende mensen in de
wijk willen meedoen. Daarmee
wordt de kans om de subsidie te
krijgen vergroot.

INTENTIEVERKLARING
Met dergelijke subsidies kan er
flinke voortgang worden geboekt.
Onder meer: het opzetten van de
Wijk Energie Vereniging. Daarin
gaan deelnemende wijkbewoners
in de toekomst het wijknet beheren en beslissen over tarieven
voor de levering en afname van
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warmte. Daarnaast kan een
belangrijk deel van de aanleg van
het wijknet met subsidies bekostigd worden: de leidingen in de
grond en de opslag van warm en
koud water. Voor de aanvraag van
deze subsidies is het belangrijk
om een indruk te geven van het
draagvlak in de wijk: hoeveel
mensen willen er eigenlijk meedoen? Met de intentieverklaringen tonen we dit aan.

ENERGIEPRIJZEN STIJGEN
SpaarGas doet meerdere aanvragen voor subsidies voor het project. Je weet namelijk niet of je ze
binnenkrijgt. Maar wat wel duidelijk is: er is veel interesse voor
het project vanuit de gemeente
en provincie, en ook vanuit
elders in het land komen er veel
vragen op ons af. De energieprijzen stijgen en de urgentie om
iets te doen aan klimaatverandering neemt toe. Werk daarom
met SpaarGas mee aan duurzame
verwarming van woningen in het
Ramplaankwartier!

WOON JE IN HET
RAMPLAANKWARTIER?
• Vraag een huisdossier aan op
www.ramplaankwartier.nl en
krijg inzicht in je woning. In de
toekomst maken we aan de hand
daarvan een advies op maat over
het duurzaam en betaalbaar
verwarmen van je woning;
• Meld je aan voor de SpaarGas
Ramplaankwartier nieuwsbrief
via www.ramplaankwartier.nl/
nieuws.

Feest!

D

Hoge pauselijke
onderscheiding

E
Impressie van
PVT-panelen

SPAARGAS IN EEN NOTENDOP

SpaarGas Ramplaankwartier is de gezamenlijke
zoektocht van bewoners en gemeente om de wijk
op een haalbare en betaalbare manier zoveel
mogelijk aardgasvrij te maken. Er ligt een plan op
tafel om dit te doen door stapsgewijs huizen te
isoleren, uit te rusten met PVT-panelen (die elektriciteit opwekken en water opwarmen) en aan te
sluiten op een wijkwarmtenet. Op www.ramplaankwartier.nl vind je een filmpje met een duidelijke
uitleg over het project.

Foto: Chris Uiterwijk

Foto: Dirk Kruyder

Oproep: Teken voor SpaarGas

en wel zeer bijzondere,
zeer hoge, onderscheiding heeft de echtgenoot
van onze wijkkrantbezorger
Annemieke mogen ontvangen.
Volstrekt onverwacht en tot
zijn grote verrassing heeft Peter
Speet op zondag 4 juli tijdens de
mis in de R.K.-kerk O.L.V.O.O. op
de Korte Zijlweg de Pro Ecclesia
et Pontifice-onderscheiding gekregen, voor bewezen diensten
aan kerk en samenleving. Meer
dan 40 jaar heeft Peter zich als
vrijwilliger voor de gemeenschap
ingezet, en pastoor Bart Putter
heeft vol waardering de onderscheiding uitgereikt.
De versierselen, een gouden
medaille aan een geel-wit lint,
is in 1880 ingesteld door Paus

Leo XIII, wegens zijn 50-jarig
priesterschap.
Ook de redactie van de wijkkrant feliciteert Peter en Annemieke met deze prachtige geste.

insdag 19 oktober mogen de vlaggen
uit. André Weggelaar, bedrijfsleider van
“onze” Dekamarkt op de Ramplaan, is
dan op de dag af maar liefst 40 jaar werkzaam
in het bedrijf. Na o.a. op de A. Fokkerlaan en in
de Oranjeboomstraat als bedrijfsleider gewerkt
te hebben, startte hij in 2000 op de Ramplaan.
Zo’n bijzondere gebeurtenis gaat natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij. Rond een uur of elf krijgt
André uit handen van operationeel manager
Ralf Simons en verkoopleider Edo Breukelaar
een aantal aardige verrassingen.
André is het vaste gezicht temidden van zijn
medewerkers én al zijn klanten. Met de hoogste
omzet per vierkante meter (centimeter?...) van
alle filialen van de Dekamarkt blijft hij de rust
zelve: hij staat klaar. In de wijkkrant van februari 2019 was hij de Kwartiermaker. Daarin lazen
wij zijn woorden: “Ik hou van kleine winkels. In
grote winkels is het contact met medewerkers
en klanten veel onpersoonlijker. We hebben onmiskenbaar een buurtfunctie, ook voor klanten
onderling.”
Dat laatste kunnen wij alleen maar beamen.
We gaan naar André, eh, de Deka….
Al zijn vaste klanten zijn van harte uitgenodigd om hem op dinsdag te komen feliciteren.
En wij zeggen: André, nog vele, vele jaren in
ons fijne buurtsupertje!
Wijkraad en redactie wijkkrant Ramplaankwartier

BEZORGERS
WIJKKRANT
GEZOCHT

Wij zoeken nieuwe bezorgers voor onze wijkkrant.
Welke wijkgenoot wil 5 x per jaar in een paar straatjes in onze mooie wijk de wijkkrant rondbrengen?
Info: André Kik, tel. 023–524 03 13.
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Dag kapper? Welkom kapper!

Hé Buuf! Zing mee!

H

é Buuf! heeft goed nieuws! Onze dirigente,
Annika Weissman, is op 31 juli bevallen
van haar prachtige dochter, Ellie. Dat betekent voor Hé Buuf! dat we vanaf november weer
onder haar enthousiaste, professionele leiding
kunnen zingen. Uiteraard wilden we niet zó lang
wachten. We zijn vanaf 2 september alvast begonnen met het smeren van de kelen en ophalen van
de nummers, die ondertussen behoorlijk weggezakt
waren. Dit doen we met behulp van de YouTube
lessen die Annika eerder opgenomen heeft en die
we nu gezamenlijk volgen.
Wil je de sfeer proeven en kennismaken met de
inspirerende lessen van Annika, heb je zin om ook
eens te komen kijken/zingen, neem je buurvrouw,
vriendin en/of (schoon)zus mee. Voel je welkom

N

Kom je ook mediteren in de Stiltetuin?

O

nlangs is Stiltetuin de Regenboog opengegaan in HaarlemWest aan het Marcelisvaartpad. Je
vindt de tuin via de Leendert Meeszstraat,
waar je het pad op gaat richting de Fablohal. De tuin ligt aan het Marcelisvaartpad,
volg daar de bordjes. Mensen zijn daar
alleen op de afgesproken openingstijden
welkom. Het is niet de bedoeling dat
mensen op het terrein van de tuinders
gaan rondwandelen/fietsen. Om de stilte
in de tuin te waarborgen is het de bedoeling om de telefoons, camera’s of andere
apparatuur niet mee te nemen in de tuin.
De stiltetuin is een heerlijke plek om tot
jezelf te komen. Een echte krachtplek waar
je goed kan mediteren.
Op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur ben je welkom.
Via de website www.de-regenboogtuin.nl
kun je je ook opgeven voor een stiltemeditatie bij volle maan.
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Enthousiast
geworden? Meer
info? Mail naar
mullermonique@
hotmail.com

De wijkdichter

BRIDGERS
GEZOCHT
Zin om uw hersens te
laten kraken in een
gezellige, informele
sfeer? Bridgeclub Oosten de Bruijn (BODB)
heeft plaats voor
nieuwe spelers (ook
zonder partner). Iedere
donderdagavond spelen
we 24 spellen in het
Trionk, Van Oosten de
Bruijnstraat 60, met een
hapje en een drankje
voor een bescheiden
prijs. Inl. Martha van
Buuren: 023-5321217;
mvbbodb@gmail.com;
www.bridgeclubbodb.nl.

en kom op donderdagavond naar de Beatrix. Hé
Buuf! is ooit ontstaan als wijkkoor, voornamelijk
bestaande uit moeders van de Beatrixschool en andere vrouwen uit de buurt. We zingen popnummers
van oud tot nieuw, Engels- en Nederlandstalig. De
laatste nummers die we zongen waren o.a. van
Chef’Special, Racoon, Ed Sheeran en Wulf.
bezorgt. Joost gebruikt het graan van de molen in
Santpoort-Noord en bakt het brood in de keuken
van ’t Wapen van Kennemerland. Met de bakfiets
brengt hij het vervolgens zelf aan huis, in het
Ramplaankwartier en omgeving.
Ook zin gekregen in dit mooie, ambachtelijke en
overheerlijke brood? Je kan een bestelling plaatsen
op info@desemwagen.nl. Extra informatie is te
vinden op de website www.desemwagen.nl
Eet smakelijk!

Foto: Dirk Kruyder

a 33 jaar op de Ramplaan in zijn HairClub
de halve buurt “geknipt
en geschoren” te hebben, gooit
kapper Rob van Gool het roer
gedeeltelijk om. Per 1 oktober
zal Faraz (37) achter de kapstoelen te vinden zijn. Faraz is
afkomstig uit Teheran, waar hij
zijn eigen Barbershop had met
vele medewerkers. Vanwege zijn
christelijke geloof moest hij zijn
land ontvluchten, en nu woont
hij met zijn gezin in Zandvoort.
Rob blijft twee dagen per week
zijn trouwe klanten bedienen;
daarnaast zal hij met zijn klusbedrijf HAHA zijn dagen gaan
vullen. Echtgenote Lia blijft wel
de hele week nog aanwezig.
Het is de bedoeling dat Faraz
binnen vijf jaar de zaak volledig
gaat overnemen. Wij wensen alle
partijen heel veel succes bij de
komende veranderingen.
Meer over het wel en wee van
Rob kunt u lezen in de wijkkrant van december, waarin Rob
”Kwartiermaker” zal zijn.

Terugblik op een zomerdoek
Nevelig grijs - paars
Schakeringen groen - blauw
Vleugjes geel - roze
Wolkjes wit - oranje

Desembrood:
ambacht met passie

S

inds 2016 woont Joost Sol, met vriendin en
inmiddels twee dochters, in de van Raephorststraat. Ook bij hem veroorzaakte de
(eerste) lockdown een radicale verandering: hij zei
zijn marketingomgeving vaarwel, en startte na zes
maanden voorbereiding zijn eenmansbedrijf:
DESEMWAGEN. Het concept: Joost bakt ambachtelijk, gezond en superlekker desembrood en heerlijke
desemkoeken, die hij vervolgens lokaal aan huis

Het vroege ochtendluchtpallet
Dat is wat ik zie, hier, vanaf mijn campingluchtbed
Volledig stil en roerloos
oogt dit megagrote natuurdoek
minuten verstrijken
terwijl ik roerloos lig te kijken
Miniscule veranderingen daar,
is mijn oog naar
op zoek.
Simone de Maat

Wijkkrant Ramplaankwartier
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FRANS UIT DE WIJK
Geen wachtlijst

lp
Kortdurende hu

Woonzorgcentrum

Praktijk voor

Kinder- en
Jeugdtherapie

De Blinkert
- Kleinschalig wonen in het Ramplaankwartier
- Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
- Activiteiten voor bewoners en wijkbewoners
-	Restaurant De Duinpan, ook wijkbewoners van
harte welkom
-	Dagcentrum Ramplaanhart en ontmoetingscentrum Tuindershart
- 	Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en
ergotherapie
-	Onderdeel van Kennemerhart

- Opvoedcoaching
- Kindertherapie
www.studio-orij.nl
desiree@studio-orij.nl

Desiree Orij MSc
06-11193623

Meer weten?
Bel 023 5 214 214
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Verademing

ns verrukkelijk gelegen wijkje
zat drie dagen op slot, en wat
een verademing was dat. Die
rust, dat weinige autoverkeer,
die gemoedelijke optocht door
de Rollandslaan van in oranje uitgedoste
fietsers, wat mij af en toe deed denken aan een
fragment uit het roemruchte Polygoon-journaal.
Nergens een wanklank, voor zover viel na te gaan.
Iedereen was opgetogen en ook wel een beetje trots
dat Zandvoort, onze achtertuin immers, voor even toch
maar mooi in het brandpunt van de belangstelling stond.
Ik genoot van de verkeersleider die op de kop van de
Vlaamseweg het verkeer moest tegenhouden. Niet het
meest dankbare werk, want het chagrijn van geweigerde of teruggestuurde automobilisten ligt altijd op
de loer. Maar het humeur van deze man was zo goed,
waarschijnlijk mede het gevolg van het goede weer, dat
niemand kwaad op hem kon worden. Bijna swingend
dirigeerde hij weggebruikers, maakte dolletjes met hen,
zwaaide soms uitbundig naar passanten op de Randweg
die zich afvroegen wat voor rare vogel daar nou weer
stond in z’n gele pakkie. Konden we die man, bedacht ik,
daar voortaan niet laten staan, als een soort door de wijk
in dienst genomen poortwachter, maar dan wel uitgerust met een slagboom zodat we tenminste enig zicht

houden op wie ons gettootje binnenkomt, met
welk doel, hoe lang men dacht op visite te
gaan, enzovoort. Misschien een mooi item
voor de eerstvolgende vergadering van de
wijkraad?
Op zondagmiddag, de race was net begonnen, permitteerde ik me een korte wandeling
in het Middenduin dat ook deels was afgesloten.
Pas toen ik heel erg mijn best deed, hoorde ik in de verte
een zacht zoemend geluid waarvan ik eerst nog dacht
dat het oorsuizingen waren, maar dat niet anders dan
aan de bolides verderop moest toebehoren. Ik liep onder
de spoorbrug door en hoorde de treinen boven me af en
aan rijden. Ik ving glimpen op van supporters, maar de
wagons waren niet afgeladen vol. Terwijl ik omhoogkeek, trapte ik nog bijna op een zomaar overstekende
pad, vermoedelijk zo’n rugstreeppad die zijn natuurlijke
habitat rond het circuit kennelijk had verruild voor het
weldadige Middenduin.
Later pikte ik een terrasje bij de Stinkende Emmer
en keerde het volk onder andere via het Koepad weer
terug. Opnieuw rustig, maar overal zag je die tevreden,
dankbare blikken van mensen die, en bij deze laatste
woorden mag u er gerust de stem van Philip Bloemendal
bij denken, ‘konden zeggen dat ze erbij waren geweest’.

Frans van Deijl

‘Die gemoedelijke optocht van in oranje uitgedoste fietsers’
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HONDENTRIMSALON ELSWOUT
Complete vachtverzorging
voor uw hond
www.elswouthondentrimsalon.nl

DE HOUTEN HOND
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat
www.dehoutenhond.nl
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NIEUWS UIT DE WIJK

Goed nieuws uit de speeltuin!
Er is inmiddels bijna de helft van de benodigde financiële middelen voor de
vernieuwing verzameld en dat betekent dat de opdracht voor de eerste fase
van de vernieuwing officieel is gegeven.

D

de rest van het bedrag bij elkaar te
krijgen, zodat we in het voorjaar van
2022 de andere helft van de speeltuin
kunnen laten vernieuwen.
Vanaf september zullen wij ook een
aantal activiteiten organiseren, zoals
knutselmiddagen, een boekenruilNieuws
de
uinde
middag en uit
bezoek
vanspeelt
bijvoorbeeld
boswachter. Op de facebookpagina, de
website en via een poster in de speeltuin worden de activiteiten bekend gemaakt. Hier zal ook bij vermeld worden
hoe je kunt meedoen.

Afgelopen weken zijn (bestuurs)leden van de speeltuinvereniging op pad geweest om de
buurt op de hoogte te brengen van de vernieuwingsplannen. Hierbij heeft u een folder
gekregen met de vraag om een financiële bijdrage.
Tijdens de huisbezoeken reageerde een aantal wijkbewoners soms sceptisch op de plannen.
Dit snappen wij heel goed. De afgelopen jaren hebben leden lidmaatschapsgeld betaald,
maar nu is er toch ook de vraag om te helpen bij de vernieuwing. Wat is er dan met het
lidmaatschapsgeld gedaan? Om ervoor te zorgen dat de speeltuin weer een aantal decennia
mee kan, heeft het bestuur reeds enkele jaren geleden besloten geen losse toestellen te
vernieuwen. Dit is voorheen wel gedaan en daardoor sluiten delen van de huidige speeltuin
niet allemaal even goed op elkaar aan. Door de lidmaatschapsgelden op te sparen, is al een
aardig bedrag van het totaal in kas aanwezig. We willen immers de komende jaren zorgeloos
kunnen genieten van een prachtige nieuwe speelplek!

Foto: Dirk Kruyder

e drie bedrijven die de
vernieuwing realiseren
(Bottelier sloopwerken,
De Bie Buitenwerken en
ontwerper/leverancier
Speelmaatje) zijn de specifieke planning nog op elkaar aan het afstemmen, maar het plan is dat 1 november
gestart wordt. De verdeling in fasen
houdt in dat we een denkbeeldige lijn
hebben getrokken ten hoogte van de
vuilnisbak tegenover de voordeur naar
het basketbalveld. Het gedeelte tussen
deze lijn en de Hendrik Roozenlaan
wordt als eerste aangepakt. Door
een ingang te creëren via de Hendrik
Roozenlaan kunnen alle werkzaamheden via deze kant worden uitgevoerd.
De andere kant van de speeltuin kan
zo gebruikt blijven worden en er is dan
geen gevaar voor kinderen in verband
met alle materialen en machines.
Intussen gaan we natuurlijk door om

Tot snel in de speeltuin! Hartelijke
groeten van het speeltuinbestuur

Dit betekent dat de planning voor de vernieuwing nu is opgedeeld in twee fasen. Zodra het
benodigde bedrag is bereikt, krijgt de aannemer de opdracht te starten met fase 1 (doel:
september/oktober). Inmiddels zijn al aardig wat donaties binnengekomen, bedankt aan
iedereen die al heeft bijgedragen! We zijn er echter nog lang niet! Naast de inzameling door
de wijk zijn wij ook in gesprek met allerlei bedrijven, fondsen en stichtingen. Hieronder vindt
u nogmaals de contactgegevens en informatie over hoe u kunt steunen.
Heeft u of uw gezin zelf een leuk idee om geld bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld door klusjes
te doen of lege flessen op te halen? Aarzel dan niet om
Lore
we dat de nieuwe speeltuin er komt!

Hoe kunt u helpen?
Maak een gift over naar: NL61 INGB 0651 6935 19
t.n.v. Speeltuinvereniging Overveen

Scan de QR-code of ga naar:
https://steunactie.nl/actie/help-speeltuin-ramplaankwartier

V r a gen?

Of met uw bedr ijf st eunen?
Neem cont a ct met ons op!
speeltuinramplaankwartier@outlook.com

HANNY DE BRUIJN
U I T VA A RT V E R Z O R G I N G
Warm en Betrokken

Wil je kans maken op een leuke prijs?
Kleur de kleurplaat in en stop hem voor
22 oktober in de brievenbus van de speeltuin
Naam

@speeltuin.ramplaankwartier
www.speeltuinramplaankwartier.nl

Leeftijd

Straat + nr

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
HANNY D E BRU I J N U I T VAART V E R ZO RG I N G
ALT I J D WAR M E N BE T RO K K E N
06-38662153
INFO@HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL
WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL
Wijkkrant Ramplaankwartier
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F1 FANS UIT DE WIJK

JONG IN DE WIJK
Foto rechts: Willem
Sr. & Willem jr.
(Leendert Meeszstaat), daarachter
Robert-Jan, Roemer
en Sem (Hendrik
Roozenlaan)
Links: Ook op de
Rollandslaan werd
gevlagd. Onder:
Max maakte de
hooggespannen
verwachtingen
waar.

Geert (Hendrik Roozenlaan) met Thijs
(Bloemveldlaan)

Samen spelen, samen leren en samen werken
Vol enthousiasme zijn
het team en de leerlingen
van de Beatrixschool
eind augustus weer
gestart.

H

et belooft een schooljaar te worden vol met
uitdagingen en ontwikkelingen, waarin de
kinderen centraal staan.
Een mooie ontwikkeling is de samenwerking tussen de Beatrixschool en
kinderopvang Partou (ook wel bekend
als Small Steps). Verschillende leerlingen van de Beatrixschool gaan al jaren
naar de naschoolse opvang van Partou
in het naastgelegen pand aan het
Blinkertpad. Echter vanaf 1 oktober
a.s. start op deze locatie een nieuwe
peutergroep genaamd ‘De Beatrix’.
Deze groep is vijf dagen per week van
8.00 – 13.30 uur open.
Dat er gesproken kan worden van
een goede samenwerking, blijkt wel uit
de overleggen die gevoerd worden tus-

sen deze drie teams. ‘De doorgaande
lijn’ is hierin een belangrijk en telkens
terugkerend onderwerp. Zo waren de
teams van Partou en van kinderopvang
Op Stoom (de buitenschoolse opvang
die in het pand van de Beatrixschool
zit) aanwezig bij de studiedag. Een
studiedag, waarin de teams aan de slag
gingen met de nieuwe methode voor
sociaal emotioneel leren ‘KWINK’. Op

deze manier spreken alle medewerkers
die bij de school betrokken zijn dezelfde pedagogische taal. Om de overgang
tussen peuters en kleuters makkelijker
te laten verlopen, komen de kinderen
regelmatig vast spelen op het kleuterplein van de Beatrixschool. Op deze
manier is het heel fijn samen spelen,
samen leren en samen werken tussen
leerlingen en teams.

MUIS
IN
DE
WIJK
Oranje, geel, rood en bruin.
Het gezin van Jetske en Bas uit de Hendrik Roozenlaan ging
naar de GP. Ze hebben met het hele gezin twee weekendpassen
aangeschaft. Op zaterdag, tijdens de kwalificatieraces, ging Jetske met haar dochter Fede naar het circuit. Op zondag, toen de
finale werd gereden, gingen vader Bas en zoon Duncan. Jetske
vertelde dat ze nog wel door Bas en Duncan ‘bijgepraat moest
worden’ over hoe de kwalificatieraces in z’n werk gingen. Jetske
heeft altijd in de buurt van het circuit gewoond. Ze verkocht als
kind al ijsjes langs de weg toen de Formule-1 in de jaren 80 ook
op Zandvoort werd gereden. Bas en Duncan zijn al jaren grote
F1 fans. Jetske heeft wel een beetje gemengde gevoelens bij de
F1, aangezien ze de races in het mooie duingebied niet helemaal vindt passen en ze het toch wel een beetje spannend vond
ivm corona en de grote mensenmassa. Toch wilde ze de kans
niet laten gaan om zoiets unieks van dichtbij mee te maken.
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KWARTIERMAKERS

KWARTIERMAKERS

Voor altijd besmet
met het cactusvirus
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Han Bertram (76),
voormalig onderwijsman en cactusliefhebber die neigt naar het
zenboeddhisme. Samen met zijn vrouw Marike (69) woont hij in de
Abraham Mensstraat. Hun drie dochters zijn al lang het huis uit en
hebben inmiddels zelf ook alweer kinderen.
TEKST JOOP K. DE VRIES FOTO CHRIS UITERWIJK

H

an woont sinds 1991 in onze wijk.
Hij vindt het Ramplaankwartier een
ideale buurt. “Ik ga maar op een
manier dit huis uit en dat is met
mijn voeten rechtuit naar voren.
De buurt geef ik minimaal een acht. Ik ben een onderwijsman en ouderwets als het om cijfers geven
gaat. De acht is voor de beste leerling, de negen
voor de schoolmeester en de tien voor Onze-Lieve-Heer. Vooruit, ik geef de buurt een negen.”

GOED ZELFGEVOEL
De geboren en getogen Haarlemmer doorliep de
‘Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen’ aan de Leidsevaart. Vervolgens heeft hij
tweeëndertig jaar les gegeven aan de Van Voorthuijsenschool in Schalkwijk, een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen. Han kan er nog steeds
bevlogen over vertellen: “Ik vond het fascinerend
om te kijken wat ik uit ieder kind kon halen. Zat het
niet in hun hoofd, dan liet ik ze met hun handen
werken. Als je een beetje creatief bent, vind je wegen om zo’n knul of meisje een goed zelfgevoel te
laten krijgen: ‘ik kan ook wat’. Kijk wat ze begrijpen
en zorg vervolgens voor duidelijke instructies,
anders gaat het fout. Als je bijvoorbeeld een plant
aanwijst en zegt ‘knip daar de dode blaadjes maar
af’, dan heb je kans dat een leerling even later vol
trots een volledige kale plant laat zien. Dan kun
je kwaad worden, maar je had de instructie anders
moeten geven. Ik heb zeer fijn op de Van Voorthuijsenschool gewerkt.”
Han Bertram
in zijn schuur
tussen zijn
geliefde cactussen. In
zijn handen
heeft hij een
Tephrocactus.

HEBBERIGE LIEFHEBBER
Het lokaal waar Han gaf les gaf, had drie lange,
brede vensterbanken op het zuiden. Daar zette
hij planten neer die hij samen met de leerlingen
verzorgde, maar in de zomervakantie ging het
vaak mis als de schoolassistenten de planten water
moesten geven. Han: “Die hadden niet allemaal
groene vingers. Daarom wilde ik planten die zes

weken droogte makkelijk kunnen overleven, dan
kom je al snel bij cactussen uit. Het begon met
een paar exemplaren, maar zodra cactusliefhebbers doorkregen dat er een nieuwe beginner was,
kreeg ik een load aan planten. Ik zocht uit hoe ik
ze het best kon verzorgen en raakte besmet met
cactusvirus waar ik nooit meer van afkom. De
cactussen kwamen ook in huis en vervolgens heb
ik ons schuurtje omgebouwd tot een soort kas. Het
is woekeren met ruimte. Als liefhebber word je
hebberig, je wil zo veel mogelijk cactussen hebben.
In mijn schuur past een bescheiden verzameling,
maar ik ben blij met wat ik heb.” Zijn vrouw Marike
houdt hem een beetje in toom: “niet te veel cactussen in huis en zeker niet in de slaapkamer”.

OMGEKEERD METABOLISME
De schuur waar de cactussen staan, is niet verwarmd, want Han wilde geen energieslurpende kas.
Daarom moeten zijn cactussen tegen vorst kunnen.
“Cactussen groeien van Patagonië tot aan de grens
van Canada. Een Braziliaanse cactus krijgt hier
problemen, want in dat land is de minimumtemperatuur in de winter 17°C. Mijn planten komen
uit groeigebieden waar het af en toe vriest. In
Zuid-Patagonië bijvoorbeeld is het ‘s winters verdomd koud, cactussen uit dat gebied kunnen prima
in mijn schuur staan. Ik wil mijn planten zo mooi
mogelijk hebben. In de natuur zijn cactussen soms
heel lelijk met korsten en verkurkingen, want ze
worden niet regelmatig gedraaid en ze krijgen water
op hun kop, terwijl ik zorg dat ze alleen water bij
hun wortels krijgen zodat hun bolletje mooi droog
blijft. In het begin had ik veel grote cactussen, dat
poremt goed, maar door het ruimtegebrek heb ik nu
liever kleinblijvende, langzaam groeiende cactussen, omdat er daardoor meer in mijn kas passen. Ik
heb bijvoorbeeld een plantje dat niet groter is dan
een zandkoekje, maar onder de grond zit een knol
lees verder op pagina 19 >>
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zo groot als een suikerbiet. Daar slaat hij z’n watervoorraad in op. Zo’n plantje doet er vijftig jaar over
om die knol te maken. Om zich te wapenen tegen
de hitte en de droogte heeft een cactus een metabolisme waarbij overdag de huidmondjes dichtgaan en
‘s nachts open. Bij andere planten is dat precies omgekeerd. Cactussen zijn echt geweldig interessant.”

023 5247993
06 23140320

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

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

Anneloes Aalders

Dierenarts - Acupuncturist
mail@avacare.nl
www.avacare.nl
Mobiel 06 11 32 62 92

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

Acupunctuur voor dieren
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Leven in gezondheid!
Leven
in
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zet
nu de stap naar
fitter, fijner en blijer leven
Leven
in een
gezondheid!
zet
nu de stap naar
een
fitter, fijner en blijer leven
zet nu de stap naar een fitter, fijner en blijer leven

Maak het gezellig
in huis

met kamerplanten
en woonaccessoires

“Je kunt me
midden in de
nacht wakker maken
voor een
verhaal over
cactussen”,
zei Han
aanvankelijk,
maar om
praktische
redenen vertelt hij zijn
verhaal toch
liever niet
tussen tien
uur ‘s avonds
en acht uur
‘s ochtends.
Verder bent
u altijd
welkom:
Abraham
Mensstraat 7.

Voedingsadvies
Voedingsadvies
Voedingsadvies
Hormoonfactor
Hormoonfactor
Hormoonfactor

Bewuster leven
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www.divalis.nl

behandelingen vergoed door de meeste aanvullende verzekeraars
behandelingen vergoed door de meeste aanvullende verzekeraars

ONMOGELIJKE VRAGEN
Er gaat geen dag voorbij of de cactusliefhebber is
wel een paar uur in zijn kas te vinden. Sinds hij
weet dat zitten het nieuwe roken is, staat hij altijd
in de kas, want bij zijn andere liefhebberij, studie
van het zenboeddhisme, zit hij al de hele tijd. Han
schetst in vogelvlucht hoe hij bij het zenboeddhisme terecht is gekomen. “Door Marike ben ik in
aanraking gekomen met reiki. Bij Reiki geef je met
handoplegging universele energie door waarmee
je het zelfhelend vermogen stimuleert. De grondlegger van reiki is een Japanner. Vervolgens wilde
ik meer over Japan weten en kwam ik terecht bij
het boeddhisme. Daarbinnen vond ik het zenboeddhisme interessant. Toen bleek de Vrije Universiteit
colleges te geven over zenboeddhisme en ben ik die
gaan volgen. Voor je weet zit je er tot over je oren
in. Ik zit ook alweer vijftien jaar op een kussentje te
mediteren. Van een zenmeester heb ik geleerd na
te denken over koans. Dat zijn onmogelijke vragen.
Een bekende klassieke koan is: ‘wat is het geluid
van één hand?’ Koans zijn bedoeld om je manier

‘Ik zit ook al vijftien
jaar op een kussentje te
mediteren’
van denken te veranderen, dat is hartstikke moeilijk. Je formuleert je eigen antwoord op de vraag
en een leermeester beoordeelt dat antwoord.”
Han heeft op bovenstaande koan na tien jaar zijn
antwoord gevonden. “Eerst dacht ik ‘heerlijk rustig,
daar hoef ik niet meer over na te denken’. Maar
toen verscheen er in mijn hoofd een calvinistisch
kereltje dat met zijn vingertje zwaaide en zei: ‘het
is wel leuk wat je daar allemaal voor jezelf hebt
verzonnen, jongen, maar je weet verdomd goed dat
het niet in orde is’. Dat is dan toch mijn joods-calvinistische opvoeding die blijft rondhangen. Heel
lastig, vond ik dat. Gelukkig hoorde ik van een
grote jongen op het gebied van zenboeddhisme dat
hij daar ook last van had. Dat werkte bevrijdend:
Sindsdien besteed ik geen aandacht meer aan dat
vingertje.”
Voor wie het eigen denken wil verlichten, tot slot
een moderne koan: ’Wat doe je als blijkt dat niets
werkt?’ Ja, ja, de wijkkrant gaat next level!

Drie bloeiende
toppers uit de
collectie van
Han, v.l.n.r.:
Trichocereus,
Lobivia en
Ariocarpus.

info@divalis.nl
tel. 06-81164402
info@divalis.nl
info@divalis.nl
tel. 06-81164402
tel. 06-81164402
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VUILE WOLLUIZEN
“Wie veel cactussen bij elkaar zet, vraagt om
problemen”, vertelt Han verder. “Wolluizen en
spint zijn niet weg te krijgen, alleen te beheersen.
De planten geven altijd direct aan aan welke kant
ze geen aandacht krijgen, want daar gaan die vuile
stinkende wolluizen zitten. Die wil je niet en dan
moet je dus gaan bestrijden. Vroeger spoot je af en
toe Admire in je kas je en was je een hele tijd van
alle ongedierte af en de planten bleven er prachtig
bij. Maar alle effectieve middelen tegen wolluizen
staan inmiddels op de verboden lijst van giftige
stoffen. Ze zijn gevaarlijk voor mens en milieu.
Als ik nu een wolluis zie, stip ik hem aan met een
kwastje met spiritus.”

Foto’s cactussen: Han Bertram

RAMPLAAN 40
HAARLEM

Alles voor tuin, huis en dier
Vlaamseweg 1 Haarlem

HANS RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK
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DE TIEN VRAGEN
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

Judo is in Nederland een bekende sport. Internationaal zijn vele successen
behaald. In het Ramplaankwartier wonen ook een paar judokampioenen. Bij de
familie Keasberry judoën alle drie de kinderen, dus de 10 vragen zijn deze keer
voor Pepper (9 jaar) Spyker (12 jaar) en Rover (13 jaar).

Z

TEKST INGRID
SCHENK
FOTO’S CHRIS
UITERWIJK
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ij hebben zelfs thuis een judomat en
dus een privé-dojo. Pepper en Spyker
voetballen ook nog bij Alliance, Rover
heeft gevoetbald maar judoot nu alleen.
Voor de kenners: Pepper heeft de oranje
band met twee blauwe slippen, Spyker heeft de
groene band met twee bruine slippen en Rover heeft
de bruine band. Spyker en Pepper zijn allebei al eens
clubkampioen geweest en Rover is zelfs twee keer
individueel kampioen van Noord-Holland geworden
en twee keer Nederlands Kampioen Teams.
1. Wat is judo voor sport?
Pepper vertelt dat judo een vechtsport is en dat je
met behulp van techniek je tegenstander omverwerpt. Spyker vertelt dat het de bedoeling is
om iemand op zijn zijde of op zijn rug te werpen.
Rover vult aan dat het een zelfverdedigingssport is
waarbij je de kracht van de ander gebruikt om zelf
te scoren.
2. Waarom heb je voor judo gekozen?
Volgens Rover waren zij eigenlijk te lieve kinderen
en zijn zij op judo gegaan om wat weerbaarder te
worden.
3. Wat vind jij het leukst aan judo?

Wijkkrant Ramplaankwartier

Rover vindt het spelletje zelf het leukste. Spyker
vindt werpen het leukste en Pepper de houdgreep.
4. Bij welke vereniging spelen jullie?
Kenamju.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen
bestaat een team?
Judo is een individuele sport, maar soms zijn er
teamwedstrijden: je strijdt dan als team tegen een
ander team.
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; spelen
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Jongens en meisjes trainen samen en judoën wedstrijden tot hun 12e tegen elkaar. Pepper judoot bij
de jeugd B-pupillen -10 jaar. De teamwedstrijden
bestaan uit vijf meiden en/of jongens met ieder hun
eigen gewicht. Spyker en Rover judoën bij de jeugd
-15 jaar. Ook hún team bestaat uit vijf jongens en/
of meiden. Soms zijn er mixteams van negen verschillende gewichten: 6 B-pupillen -12 samen met
3 judoka’s -15.
7. Zijn er ook wedstrijden en moet je dan naar
een andere club? Hoelang duurt een wedstrijd?
De wedstrijden zijn in het hele land, van Friesland
tot Limburg, in het weekend. Afgelopen jaar waren

er slechts enkele onderlinge individuele wedstrijden, maar ze hopen dat er dit jaar weer veel individuele- en teamwedstrijden komen.
Bij Pepper duurt een wedstrijd maximaal 2 minuten en bij Rover en Spyker in principe 3 minuten:
als er dan nog geen winnaar is, volgt een ‘golden
score’, net zolang totdat er iemand wint!
Je hebt gewonnen als je de tegenstander twee
keer op zijn zij of direct op zijn rug hebt geworpen.
Op de mat staat een scheidsrechter, die samen met
twee juryleden beoordeelt wie er de punten scoort
en dus gewonnen heeft.

8. Welke dag wordt er getraind en gejudood?
Pepper traint twee keer per week een uur en Spyker
en Rover trainen vier keer per week 1,5 uur. Er
wordt getraind op techniek en aan het eind van
de training is er een randori. Een randori is een
oefenpartijtje. Pepper mag naast de worpen ook de
houdgreep op de grond maken. Rover en Spyker
mogen daarnaast nog een verwurging maken en
later ook een armklem.
9. Hoe word je goed in judo?
Pepper zegt: door veel te trainen op de techniek
en Rover vindt dat je al je vrije tijd en energie erin
moet stoppen en ook gezond moet eten.
10. Is er een speler die je bewondert?
Pepper vindt Frank de Wit heel goed en Spyker
de Japanse judoka Sho-hei Ono, die de gouden
medaille veroverde op de Olympische spelen bij de
categorie -73kg. Rover is fan van Yoshira Tahiti uit
Japan, die de bronzen medaille op de Olympische
spelen heeft gehaald bij de categorie -60 kg

‘Er wordt getraind op techniek en
aan het eind van de training is er
een randori’
Hoe en waar?
Er zijn meerdere verenigingen in
Haarlem en omgeving.
Judo kan vanaf 3 jaar (tuimeljudo)
Kosten: vanaf € 172,- per jaar
www.kenamju.nl/
www.nauwelaerts.nl
www.sportschoolnijhoff.nl
www.munenmuso.nl
www.aikidojohaarlem.nl
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WIJKKRANT FANS OP PAD

DAGELIJKS OPEN
VOOR LUNCH
BORREL
| DINER
DAGELIJKS
OPEN |VOOR
LUNCH
| BORREL | DINER
DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER

Ramplaan
125, Haarlem | | 023
023524
524 0532
Ramplaan
125, Haarlem

In de vorige Wijkkrant plaatsten we
een oproep. “Zomer 2021: waar zijn de
wijkgenoten op vakantie (of werk) geweest?
Is het Nederland geworden of toch Europa?
Of zijn jullie zelfs buiten Europa geweest?
De redactie is benieuwd. Hierbij roepen
wij jullie op om een plaatsnaambord te
fotograferen met de wijkkrant erop.”

| | www.wapenvankennemerland.nl
www.wapenvankennemerland.nl

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER
DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER

Duinlustweg
| 023
Ramplaan 125,
Haarlem22, Overveen
|
023 524
0532524 1266
|

|www.wapenvankennemerland.nl
www.kraantjelek.nl

Joke Verdonk zet het Friese dorpje Sondel op de kaart.
Oyndarfjørður ligt op een van de
noordelijke Faroer eilanden.
Ik reis nu in IJsland met mijn
Landcruiser. Als je van Hirtshals,
Denemarken, naar IJsland vaart,
kun je een stop maken van enkele
dagen op de Faroer eilanden en
met een volgende ferrying weer
verder reizen, naar IJsland. Ik meen
18 eilanden, met elkaar verbonden
door enkele bruggen, zeer lange
zeetunnels en ferries, in de Atlantische oceaan halverwege Noorwegen en IJsland. Er wonen ongeveer
50.000 mensen, waarvan de helft
in de hoofdstad Thorsvan. Op de
eilanden zijn verspreid zeer kleine
dorpjes, vele met niet meer dan
enkele tientallen inwoners, nauwelijks voorzieningen en verder
weinig meer te beleven dan rauwe
natuur. Harde wind uit zee, alles
ligt minder dan 5 km van de kust.
De wind uit de oceaan heeft er vrij
spel. Veel wind, mist, regen afgewisseld met zonneschijn. Diverse
soorten weer per dag. Zomertemperatuur 12-15 graden. En beetje
Spartaans. Veel oude Vikingcultuur.
De eilanden lijken erg op elkaar;
leuk voor een paar dagen; niet om

je hele vakantie door te brengen.
Je kunt er fantastische wandelingen maken als je de elementen
voor lief neemt.
Met frisse groet,
Peter Jansen

Foto’s onder: Annelies en Hans
Homburg probeerden ons op het
verkeerde been te zetten. Deze
Moskou en Petersburg liggen wel
noordelijk, maar toch nog onder
Drachten.
Voor Ton en
Hella Oosterwijk gaat er
niets boven
Groningen. Ze
maakten deze
foto vlakbij de
Duitse grens in
Bad Nieuweschans.
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WAT VINDEN ONZE WIJKBEWONERS

Dierendag!

Slakken

Rond dierendag probeert de redactie wat dieren uit de wijk extra aandacht te
geven.Vorig jaar hebben een aantal honden een interview gekregen. Dit jaar
zijn andere huisdieren aan bod. Ze hebben allemaal de 7 vragen beantwoord.
De schildpadden zijn duidelijk de oudste huisdieren van de wijk.
TEKST INGRID SCHENK

1. wat is je naam?
Miep.
2. wat voor soort dier ben je?
Rode Europese kortharige poes.
3. hoe oud ben je?
6 jaar.
4. hoe lang woon je al in het Ramplaankwartier?
6 jaar in de Leendert Meeszstraat.
5. wat vind je leuk aan de wijk?
Dat er heel veel muisjes wonen in het
bloemenveld van Thoolen/Verschoor.
6. wat vind je vervelend aan de wijk?
Ook al mag je in de woonwijk niet
harder dan 30 km per uur rijden met
de auto, toch zijn er bezoekers die het
nodig vinden om vanaf de vluchtheuvel
veel gas te geven waardoor ik, mijn
buurtpoezen en soms ook kleine kinderen (!) erg schrikken. Als gevolg hiervan
ben ik begin april aangereden door een
auto die een uitlaat had die veel lawaai
maakte, waardoor ik zo was geschrokken dat ik in paniek weg wilde vluchten
richting mijn weilandje. Gelukkig heb
ik het overleefd en kan ik na 3 maanden
revalidatie - dus binnen zitten - weer
genieten van mijn wijkje en weilandje!
7. wat doe je het liefste?
Jagen op muisjes en vogeltjes en ze
daarna met huid en haar opeten.
Daarnaast, als het even kan, het eetbakje van mijn buurman Simba (kater)
leegeten.
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1. wat is jullie naam?
Stofelientje, Tobias, en Sun.
2. wat voor soort dieren zijn jullie?
Russische landschildpadden.
3. hoe oud zijn jullie?
Stofelientje en Tobias: wij zijn rond de
75 jaar en Sun (de kleinste op de foto)
4 jaar.
4. hoe lang wonen jullie al in het
Ramplaankwartier?
Stofelientje en Tobias: wij wonen nu
5 jaar hier (wij komen uit een erfenis
van de oma) op de Ramplaan. De zoon
Benjamin, van het huis, heeft Sun
gekregen toen hij 9 jaar oud was.
5. wat vinden jullie leuk aan de wijk?
We zijn heel blij dat we in de lente en
zomer zo zalig buiten kunnen wonen
in ons grote buitenverblijf en in eind
september gaan we een tukkie doen;
lekker binnen bij ‘t gezin.
6. wat vinden jullie vervelend aan
de wijk?
We vinden niks vervelend aan de wijk.
We wonen hier zalig en krijgen elke
dag verse groenten.
7. wat doen jullie ‘t liefste?
Overdag zijn we aan t genieten van
de zon en van de sla en tomaten en
einde van de dag gaan we lekker in stro
liggen. We weten trouwens heel goed
wanneer ‘t koud of warm wordt en
kunnen dat dan laten weten aan onze
baasjes :)

1. wat is jullie naam?
Soof (links) en Woetzel
2. wat voor soort dier zijn jullie?
Een Heilige Birmaan (Woetzel) en een
halve Bengaal/Maine Coon (Soof)
3. hoe oud zijn jullie?
9 en 1 jaar
4. hoe lang wonen jullie al in het
Ramplaankwartier?
Vanaf de geboorte en vanaf 12 weken
wonen wij op de Gilles Schoolmeesterlaan.
5. wat vinden jullie leuk aan de
wijk?
Wij vinden het heerlijk in het Ramplaankwartier. Woetzel: ik ben ook
in het Ramplaankwartier geboren en
zodoende een echte Ramplaner. Het is
hier net een klein dorp naast de stad!
Soof: ik kom uit Enschede, maar voel
mij inmiddels ook een echte Mug.
6. wat vinden jullie vervelend aan
de wijk?
Andere katten in ons territorium
7. wat doen jullie ‘t liefste?
Heeeel veeeel slapen, zeuren om
snoepjes en spelen met de baasjes (nou
ja, eigenlijk ons personeel). Het mooiste speelgoed is een kartonnen doos.
Dan het liefst met een speelgoedmuis
erin. Maar ook bromvliegen zijn leuk
om op te jagen.
En knuffelen met je eigen mensen
doen we graag.

1. wat is jullie naam?
Zwartje en Bliksemschicht. De zwarte
is vernoemd naar een oude goudvis,
de witte heet zo omdat hij als een
bliksemflits wegschoot bij het vangen
in de winkel.
2. wat voor soort dier zijn jullie?
Axelotl: een salamandersoort maar
dan zonder kieuwen
3. hoe oud zijn jullie?
Iets meer dan een jaar.
4. hoe lang wonen jullie al in het
Ramplaankwartier?
Nu een jaar in de Lambrecht van Dalelaan. Eerst waren we een paar centimeter en nu al 15cm. Toen we jong waren
heb ik, Bliksemschicht, een stukje van
de staart van Zwartje afgebeten, maar
dat groeit wel weer een beetje aan.
5. wat vinden jullie leuk aan de wijk?
Soms gaan we met onze snuit tegen
het glas en kijken tevreden naar buiten.
6. wat vinden jullie vervelend aan
de wijk?
Eigenlijk niets.
7. wat doen jullie ‘t liefste?
Op de bodem van het aquarium rondscharrelen en ons verstoppen in de
plantjes of in de buis.

1. wat is jullie naam?
Babs en Bella.
2. wat voor soort dier zijn jullie?
Cavia’s: Babs is een zwarte en Bella is
zwart en bruin. Babs is de brutale en
Bella de bange.
3. hoe oud zijn jullie?
We zijn bijna 1 jaar.
4. hoelang wonen julie al in het
Ramplaankwartier?
We zijn geboren in Volendam, maar
toen we heel klein waren, zijn we naar
het Ramplaankwartier verhuisd, in de
Leendert Meeszstraat.
5. wat vinden je leuk aan de wijk?
Het is hier lekker groen en rustig en we
hebben super lieve buren die op ons
passen als onze baasjes op vakantie
gaan.
6. wat vinden jullie vervelend aan
de wijk?
De katten en de honden die heel enthousiast op ons hok afrennen en komen snuffelen, dan schrikken we ons
rot en kruipen we snel in ons hokje.
7. wat doen jullie ‘t liefste?
Daar kunnen we kort over zijn: eten,
eten en nog eens eten. We piepen hard
als we de koelkastdeur open horen gaan!

1. wat is jullie naam?
De tokkies.

2. wat voor soort dier zijn jullie?
Donkerbruine legkippen.
3. hoe oud ben zijn jullie?
Drie jaar.
4. hoe lang wonen jullie al in het
Ramplaankwartier?
Sinds mei 2021 in de Noorder Tuindorpslaan.
5. wat vinden jullie leuk aan de wijk?
Dat de wijk zo lekker groen en rustig is.
6. wat vinden jullie vervelend aan
de wijk?
Dat er veel katten zijn.
7. wat doen jullie ‘t liefste?
In de grond pikken, op zoek naar
wormen en zandbadjes nemen.

4 oktober dierendag. Dan zetten we
onze lievelingen eens extra in het
zonnetje, zoals dat heet. Elk jaar
weer. Poezen en honden en cavia’s en
konijnen, dat weten we nou wel. Ik
wil het eens hebben over dieren die
NIET in het zonnetje gezet worden
– omdat ze dat zelf niet willen. We
hebben allemaal, helaas, moeten ondervinden dat de afgelopen maanden
minder zonnig waren dan we gehoopt
hadden. Zeg maar gerust: kouder,
natter, onaangenamer. Als je lekker in
je eigen comfortabele woninkje zit, is
dat nog wel te behappen. Je doet een
extra kaarsje aan, kijkt een gezellig
filmpje en vult je glaasje nog eens
bij Maar vanuit je caravannetje door
bedruppelde raampjes naar buiten
koekeloeren, dat is een ander verhaal.
En dat verhaal begint ’s morgens
vroeg. Je schuift je gordijntje open en
ziet: hoera! Droog! Alles is vannacht
gevallen, nu kunnen we weer lekker
buiten ontbijten. Tevreden klap je je
deurtje open en stapt met je blote
tenen in een naaktslak. Je stapt in
een slak. Je stapt in een slak. Je stapt
in een slak. Je stapt in een
✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

Op de sterretjes mag je zelf de minuut invullen die hierna volgde. Dan
gaan we nu verder. Nadat de krant, de
handdoek en de houten lepel buitenboord gegooid is, ontdek je, argwanend, nummer 2. En nummer 3. En
nummer 4. Als je, gewapend met een
schoteltje en een lepeltje, tenslotte
nummer 14 in de struiken hebt gemieterd, bedenk je na het uitgestelde
kopje thee een strategie.
Welnu, ik kan bevestigen dat dat NIET
helpt. Niet het schoteltje bier. Niet de
natte krant. Niet de koffieprut. Niet de
uitgestrooide paneermeel. Niet de…
Nee, het enige waartoe ik de rest
van de vakantie (jaja, het blééf nat)
veroordeeld was, zag er elke ochtend hetzelfde uit. Sokken aan. Het
schoteltje, het lepeltje, en ik briesend
erboven. En wachtend op de zon,
want dáár kunnen deze dikke, vette,
natte klodders ècht niet tegen.
Dierendag? Ik zet de slak met heel
veel plezier in het zonnetje.
@H
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INGEZONDEN BRIEVEN

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

–

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

Nieuws uit de speelt uin

Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem

Voor heerlijke
ambachtelijk
bereide pizza's

Borskifestival

B

este lezer, ik zou graag aandacht willen vragen voor het
voorgenomen Borskifestival.
Er is veel aandacht voor geweest en
ik heb, samen met anderen, ervoor
gestreden dat het festival van tafel
zou gaan. En dat is gelukt: daar
ben ik erg blij mee: vooral voor het
behoud van de flora en fauna in
Elswout.
In de laatste wijkkrant berichtten
wij over de plannen voor een grootschalig muziekfestival op de buitenplaats Elswout. Inmiddels is bekend
geworden dat deze geen doorgang
meer zal vinden. Na afstemming met
de organisatoren van het muziekfestival, de ‘Tafel van Vijf-muziektheater’ en ‘NOW-productions’, heeft
Staatsbosbeheer hiertoe besloten.
Reden is dat de belasting voor de
natuur van een groot festival voor
Elswout te groot is. Wel ziet Staats-

bosbeheer ruimte voor een expositie
over de betekenis van Johanna Borski
voor Elswout en de Staat der Nederlanden. Deze expositie zou passen
binnen de plannen die Staatsbosbeheer voor de nieuwe, meer culturele
bestemming van de gebouwen op het
landgoed. De Stichting Bescherming
Erfgoed Zuid-Kennemerland, organisator van de petitie tegen het festival, is verheugd over het besluit. Hun
zorg werd gedeeld door meer dan
6.000 ondertekenaars van een notitie. Michelle Grothe, bewoner in de
Ramplaan, die namens de stichting
in onze wijk veel steun wist te verwerven, speelde ondersteunend aan
het protest overigens ook ‘de geest
van Johanna Borski’. Na het besluit
was zij nog even op Elswout, waar zij
een vreugdsprongetje maakte.
Michelle Grothe g/m Trentelman

weken– zijn
(bestuurs)leden van de speeltuinvereniging op pad geweest om de
Hoofddorp Afgelopen
- Beverwijk
Velsen

buurt op de hoogte te brengen van de vernieuwingsplannen. Hierbij heeft u een folder
gekregen met de vraag om een financiële bijdrage.

Tijdens de huisbezoeken reageerdePRAKTIJK
een aantal
soms sceptisch
op de plannen.
VOOR wijkbewoners
FYSIOTHERAPIE • LOGOPEDIE
FITNESS
• MEDISCH/CARDIO
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Uitgangspunten:
is voorheen wel gedaan en daardoor sluiten delen van de huidige speeltuin
rustig,vernieuwen.
vriendelijk, Dit
tevredenheid,
niet
allemaal
even goed op elkaar aan. Door de lidmaatschapsgelden op te sparen, is al een
fysieke
oefeningen
aardig
bedrag
het totaal in kas aanwezig. We willen immers de komende jaren zorgeloos
gedragen
door van
adem
kunnen genieten van een prachtige nieuwe speelplek!
Elco Zwart
De lessen zijn voor iedereen
Zuider Tuindorpslaan 2
geschikt.
Proefles
mogelijk
Dit betekent
dat
de planning voor de vernieuwing nu is opgedeeld in twee fasen. Zodra het
2015HR Haarlem
(s.v.p. aanmelden)
benodigde
bedrag is bereikt, krijgt de aannemer de opdracht te starten metTel.fase
1 (doel:
023-5445546
aan
september/oktober). Inmiddels zijn al aardig wat donaties binnengekomen, bedankt
06-46451839
Maandagavond
van al
20.00
- 21.00
iedereen die
heeft
bijgedragen! We zijn er echter nog lang pniet!
raktijkNaast
@fysioede
lswoinzameling
ut.nl fysioelswdoor
out.nl
Locatie
de
wijk Beatrixschool
zijn wij ook in gesprek met allerlei bedrijven, fondsen en stichtingen. Hieronder vindt
u nogmaals de contactgegevens en informatie over hoe u kunt steunen.
rijgen, bijvoorbeeld door klusjes
Heeft u of uw gezin zelf een leuk idee om geld bij elkaar te k ct op te nemen, samen zorgen
te doen of lege flessen op te halen? Aarzel dan niet om conta
we dat de nieuwe speeltuin er komt!

Help speeltuin
Ramplaankwartier!

Maak een gift over naar: NL61 INGB 0651 6935 19
t.n.v. Speeltuinvereniging Overveen

Scan de QR-code of ga naar:
https://steunactie.nl/actie/help-speeltuin-ramplaankwartier

Of met uw bedr ijf st eunen?
Neem cont a ct met ons op!

Uit het
Haarlems
Dagblad
online:

Correctie Kunstenaars aan de Marcelisvaart

I

n het artikel Kunstenaars aan de
Marcelisvaart, deel 3, wijkkrant
juli 2021, staan in de passage
over Nico Andriessen een paar fouten. Hij was nl. niet in het latere deel
van zijn leven stadarchitect, maar
hij werd het in 1966 en toen was hij
46 jaar pas. Hij is het geweest tot in
1970 en was tot aan zijn dood als architect werkzaam. Ook heeft hij voor

zover ik weet, de huizen op de plaats
van de Spaarnekerk niet ontworpen.
Wel heeft hij een ontwerp gemaakt
om woningen in de kerk te realiseren
in een poging de kerk voor sloop te
behoeden. Dit ontwerp heeft Jurriaan
afgebeeld op een van zijn litho’s.
Met mijn dank en een vriendelijke groet,
Hedwig de Beer, partner van Jurriaan

Bericht van het RIBW
Willem Dreesplantsoen

I

n dit bericht willen wij als locatie
Willem Dreesplantsoen van het
RIBW K/AM (Regionale Instelling
voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden)
iets van ons laten horen.
Wij leven en werken inmiddels,
met veel plezier, ruim drie jaar in het
mooie Ramplaankwartier en hebben
zo’n beetje onze plek gevonden hier in
de buurt. We ervaren gezellig contact
met de buurtbewoners en zouden dit
best nog wat meer willen intensiveren.
Daarom zouden we graag zo rond oktober of november een activiteit willen
organiseren met de buurt en voor de
buurt. We nodigen daarom buurtbewoners uit met ons mee te denken en mee
te doen om dit vorm te gaan geven.
Een idee zou kunnen zijn een expositie
houden met het werk van onze kunstzinnige bewoners. Wellicht in samenwerking met kunstzinnige buurtbewoners? Ook andere activiteiten en
ideeën zijn bij ons van harte welkom.
Daarom nodigen we jullie uit om met
ideeën contact te maken met een van
de drie hieronder genoemde medewerkers. Jan Lagerveld, Gonnie Hildebrand
en Yvonne van Rutten. We zien ernaar
om een mooie en gezellige samenwerking op te bouwen met elkaar.
Ook zijn we altijd op zoek naar
vrijwilligers die iets met onze bewoners willen ondernemen. Denk hierbij
aan wandelen, sporten, kletsen, koken,
lezen, klussen, in de tuin werken,
handwerken, iets in de buurt of Haarlem ondernemen etc. individueel of
met een groepje bewoners. Ook hierbij
zijn ideeën van harte welkom. Heeft
u interesse, dan kunt u voor informatie terecht bij Yvonne van Rutten.
y.vanrutten@ribw-kam.nl en Gonnie
Hildebrand g.hildebrand@ribw-kam.nl,
begeleiders interne dagbesteding.
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De Bloys van
Treslonglaan
viert feest

Deze zomer bestonden de Leendert Meeszstraat en de Bloys van Treslonglaan exact
80 jaar. Terwijl het bij de Leendert Meesz
angstvallig stil bleef, gingen de bewoners
van de Bloys van Treslonglaan op zaterdag
21 augustus 2021 volledig los.

O

m negen uur ’s ochtends vertrok een
drumband vanaf de Zijlweg richting
de hoek met de Leendert Meeszstraat waar de omgekeerde tocht
werd aanvaard. Vrijwel alle bewoners
van de Bloys van Treslonglaan liepen trots achter
deze muzikale start van het grote feest aan. Ter
hoogte van de winkels werd even stilgehouden bij
de woning van een van de eerste bewoners van de
straat – de 93e-jarige Jan van Drienen - die zwaaiend de maat aangaf. Ooit vertelde hij ons over zijn
jeugd, anekdotes over appeltjes pikken, de fietsbanden van de fiets van de veldwachter leeg laten lopen
en de toenmalige slager helpen met de slacht. Op
de voetbalvelden van FC Ramplaan gingen koffieen theekraampjes open, kinderen verkochten hun
waren en we zagen kinderspelen op de velden. Des
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Foto: Damiate band

WESTELIJKE RANDWEG
In de jaren na de oorlog heeft de gemeenteraad van
Haarlem verschillende malen gediscussieerd over
het wel of niet aanleggen van de Bloys van Treslonglaan, zo blijkt uit verschillende artikelen in het
Haarlems Dagblad uit die tijd (zie Noord-Hollands
Archief). Uiteindelijk werd rond 1957 besloten de
Bloys van Treslonglaan niet te construeren. Korte
tijd later werd wel begonnen met de aanleg van de
Westelijke Randweg, die iets meer oostelijk kwam
te liggen en geen aansluiting had met de Leendert
Meeszstraat.
Er zijn later, in de afgelopen 50 jaar, meerdere
pogingen ondernomen om grootschalige woningbouw te realiseren, bijvoorbeeld in het begin van de
jaren tachtig. In een structuurplan voor het gebied
voorzag de gemeente Haarlem toen de bouw van
meer dan 575 huizen.

middags – nog voordat de barbecues aan gingen – was er Bingo gepresenteerd door een echte
Bingomeneer uit de Hendrik Roozenlaan. De grote
winnaar was bewoner en wijkagent Kathmann.
De terrassen van de drie cafés zaten de hele dag
bomvol. Leuk was ook de attentie - een beeld van
een tuinder – geschonken door de bewoners van
de nieuwe lanen: Groenendijklaan, Thoolenlaan
en Rijnierselaan. Niet voor niets zijn deze lanen
genoemd naar tuindersfamilies uit het Ramplaankwartier. Wat kunnen we nog meer over deze gezellige dag vertellen. Veel, maar dat doen we niet. Het
feest eindigde uiteraard met veel vuurwerk en over
tien jaar vieren de straatbewoners het feest ter ere
van het 90-jarig bestaan van deze mooie laan.

Haarlems Dagblad, 12 januari 1938.

‘In 1984 was er zelfs sprake van het
plaatsen van een windmolen tussen
de Hospeslaan en de Brouwersvaart’
In 1984 was er zelfs sprake van het plaatsen
van een windmolen tussen de Hospeslaan en de
Brouwersvaart (zie wijkkrant oktober 1984). En
in 1987 stelde de PvdA-fractie voor het gebied
tussen Zijlweg en Brouwersvaart, westelijk van de
Randweg, te bebouwen. En later - in 1990 – was er
een plan om vier torenflats met een hoogte van 25
meter op diezelfde plek te bouwen met de illustere
naam: Quattro Tori.
Protesten van de Wijkraad, die vroeger op dat
terrein heel actief was, geholpen door betrokken bewoners en gelukkig gezond verstand van
gemeentebestuurders, zorgden ervoor dat de
groenstroken rondom onze mooie wijk nimmer
zijn bebouwd en een deel van het oorspronkelijke
open landschap van de binnenduinrand zo open
is gebleven. Inmiddels heeft de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied (nu: Tuin van Haarlem) de
beschermende taak overgenomen.

HET MYSTERIE VAN DE VERDWENEN LAAN
Bovenstaand artikel had zomaar geschreven kunnen worden – en geïllustreerd met mooie foto’s als de plannen uit 1939 waren uitgevoerd. De
huizen aan de Leendert Meeszstraat zijn daadwerkelijk gebouwd, de Bloys van Treslonglaan is er
uiteindelijk nooit gekomen. U gelooft ons niet?
Lees dit dan maar eens:

Hoe en waar?
Haarlems
Dagblad,
5 augustus 1939.
Café Van den
Brink heet
tegenwoordig
Het Wapen van
Kennemerland,
wellicht kent
u het.

In het boek van Piet van der Ham ‘De magie van een Gemeentegrens’ (blz. 24) krijgt een oud-voorzitter van
onze wijkraad het woord: Paul Marselje: “Ik heb een uitbreidingsplan van de gemeente Haarlem uit de jaren
dertig onder ogen gehad waarop de aansluiting vanaf de Waldeck Pyrmontlaan in Overveen was ingetekend.
Die liep diagonaal via de Zijlweg naar de bebouwingsgrens van de Leendert Meeszstraat in het Ramplaankwartier en vandaar naar de huidige Burgemeester Den Texlaan in Aerdenhout. De weg had ook al een naam
gekregen. Een afschuwelijk tracé”. Zijn lezing wordt bevestigd door een kaart van Haarlem en omgeving van
Openbare Werken Haarlem, bijgewerkt in oktober 1938. Met stippellijnen wordt een dergelijk tracé aangegeven met de naam Bloys van Treslonglaan.

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 informatie
zorgvuldig te
checken, edoch
kan het zijn
dat vermelde
informatie niet
altijd juist is.
Enkele namen
van de Orde zijn
bij de redactie
bekend.
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In 1926 kwam een andere familie op nummer 31 te
wonen. De familie Holswilder bedacht een nieuwe
naam voor het huis: Anjolien. Een samenstelling
van de voornamen van moeder en dochters: Anna,
Johanna en Carolina. Een glanzend (metalen?)
bordje heeft jaren op de gevelsteen geprijkt.

RAMPLAAN 33 MIES
“Volgens een buurvrouw van vroeger heet het huis
naar de vrouw van de eerste eigenaar.”

Huisnamen (deel 2 en slot)
In het eerste deel bespraken wij de huisnamen
aan de even kant van de Ramplaan. In dit
tweede deel komt het oneven deel van de
Ramplaan aan bod, alsmede de huisnamen
in de rest van de wijk. Wij hebben bewoners
gevraagd om informatie en gelukkig kregen
we aardig wat respons.

R

AMPLAAN 1 D’ESTE
“Ons huis draagt de naam d’Este en
is een vernoeming naar een Italiaans
paleis in Tivoli, Italië.
Wij hebben gehoord dat een vorige
bewoner van Italiaanse komaf was en kunnen ons
voorstellen dat hij wellicht dit heerlijke huis op
deze fantastische plek vernoemd heeft naar het
paleis in Italië.”
RAMPLAAN 25 GERDA
Helaas is de herkomst van deze meisjesvoornaam
op de gevel ons niet geopenbaard.
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RAMPLAAN 53 – 55 EDENHOF
Een verrassing. We maken wel eens een praatje en
zo vroegen we de bewoner van Ramplaan 53 of zijn
vrijstaande witte huis een naam heeft. Hij was er
niet van op de hoogte maar een week later schoot
hij ons aan. “Kom eens kijken wat ik gevonden
heb!”. In de hal van zijn woning hing een plaquette
met originele bouwtekeningen van zijn huis en de
naam ‘Edenhof’. Dat is bijzonder. De naam Edenhof
noemde de heer J.J. van Mierlo in zijn verhaal getiteld “Een wandeling door de Overveense duinen”.
Edenhof is vernoemd naar de Haarlemse bloemenkweker Arie Cornelis van Eeden die aan de
Ramplaan – volgens het kadaster uit 1832 – een
moes- en bloementuin had ter grootte van 10.020
m². Van Eeden woonde zelf aan de westzijde van
de Wagenweg bij het Houtplein. Op het huidige
Lorentzplein en – u raadt het al – de Van Eedenstraat had de firma A.C. van Eeden & Co hun
bloemenkwekerij en -velden. De Van Eedenstraat in
Haarlem is niet vernoemd naar de schrijver Frederik
van Eeden (wel familie), maar naar de firma A.C. van
Eeden. Bron: G. Kurtz – De straat waarin wij wonen.

RAMPLAAN 27 O’ER TH’ BRIG
Slecht zichtbaar vanaf de straat maar het staat er
echt. Het is Engels dialect en betekent volkomen
logisch: ‘Over the Bridge’. Want voorheen waren de
huizen van de Ramplaan aan de westkant alleen via
een bruggetje over het water te bereiken.
RAMPLAAN 29 HILA
Over de naam Hila hebben wij geen informatie
gevonden.
RAMPLAAN 31 NICO
Op de gevel is duidelijk waarneembaar dat er ooit
een naam gestaan heeft. Maar welke? Het adresboek uit 1925 geeft duidelijkheid: Nico.
Nico Tromp was de aannemer van de drie min of
meer identieke blokken huizen - nummers 1 en 3,
27 tot en met 33 – die in 1924 werden opgeleverd.
Nummer 31, waar hij zelf ging wonen, was iets
luxer uitgevoerd dan de rest. Hij heeft er maar drie
jaar gewoond.

Bron: NHA:
Haarlems Dagblad, 23 november 1896

Bron: HISGIS.
nl/viewer/
Noord-Holland/
– Gegevens uit
het kadaster van
1832. Het rood
omlijnde gebied
is het totale
perceel van A.C.
van Eeden. Witte
streep links is
de Ramplaan,
groene streep
boven is de
Rollandslaan.

In 1905 werd op Perceel Edenhof een grote boerderij gebouwd. Nu bekend als Ramplaan 55. Over
deze bijzondere boerderij willen wij graag een
andere keer verhalen.

RAMPLAAN 79 TOBY
De huidige bewoner: ”Helaas geen idee waar de
naam van ons huis vandaan komt.”
RAMPLAAN 89 GLARAMARA
Vernoemd naar een berg in het Engelse Lake
District. Het naambordje is van leisteen, dat veel
voorkomt in het Lake District en is geplaatst door
een vroegere Engelse bewoner.
lees verder op pagina 33 >>
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ROLLANDSLAAN 43 ANNIE
De bewoner had helaas geen informatie over
de herkomst van de naam. Op het huis ernaast
(nummer 45) lijkt eveneens een naam gestaan te
hebben. Een overbuurman wist te vertellen dat dit
huis ‘Het Nest’ heette.

Omkleden
niet nodig

X Resultaat gegarandeerd

ak

RAMPLAAN VERDWENEN HUIZEN
Middenlaan, Eindelaan, Ora et Labora en De Tierelier. Waar hebben die toch gestaan? Daar gaan we
vast in de nabije toekomst achter komen.

ROLLANDSLAAN - OUDE NAMEN
Nr. 27 Ons Hoekje, nr. 29 Huize Ans, nr. 33 De Luistervink, nr. 35 Zonnehoek. Aldus informatie uit het
adresboek Bloemendaal 1925.

grote bedrijven kozen voor een fit20

HENDRIK ROOZENLAAN 16 LE PETIT NID
Pas in 2005 lieten de bewoners het bordje plaatsen.
Het betekent “Het Kleine Nest”. De woning wordt
vaak aangeduid als een ‘cottage. Een klein huis,
maar wanneer je in de tuin zit krijg je een landelijk
gevoel, onder andere door de druiven die langs de
schuurrand groeien. En waarom de naam in het
Frans: de bewoners hebben een Franse connectie.
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HOUTMANPAD 2 BYDUIN
Voorheen lag naast de buitenplaats Belvedère
(Bloemendaalse weg 244, net voorbij Loetje) een
buitenplaats met de naam Bijduin. In 1863 trok
Willem Borski Bijduin bij buitenplaats Belvedère,
wat het einde betekende van Bijduin. Veertig jaar
later (in 1902) werd aan het huidige Houtmanpad
een nieuw huis gebouwd met de naam Byduin. De
herkomst van de naam is niet duidelijk. Weliswaar
ligt het huis ligt dicht bij de duinen, maar een
andere suggestie is dat de eerste bewoner de naam
Byduin een aardige variatie vond van zijn eigen
naam: Bijvoet. Het kan natuurlijk ook (mede) een
verwijzing zijn naar de verdwenen buitenplaats
Bijduin.
HOUTMANPAD 4 EN 6
Op het Houtmanpad staan nog twee huizen die een
naam hadden. Op nr. 4 staat een prachtig huis met
een bordje ‘Huize Cornelia Catherina’. Volgens een
oud adresboek heette dit huis: ’t Huis ter Vaart’.
Op nr. 6 staat het oudste huis uit onze wijk:
‘Schoonoord’ (circa 1650), dat deel uitmaakte van
buitenplaats Schoonoord. In een volgend nummer
zullen wij meer aandacht besteden aan de huizen
op het Houtmanpad.
BLOEMVELDLAAN 2 EN 8
Volgens oude adresboeken van de Gemeente Bloemendaal waren de namen respectievelijk Tama en
Sparrenhoek.
TENSLOTTE
Het onderzoek naar de huisnamen heeft aardig
wat opgeleverd. Vele uren spendeerden wij met
het zoeken in het digitale Noord-Hollands Archief.
Daarnaast hebben de immer plezierige contacten
met de wijkbewoners, die in een huis met een
naam wonen, ons verder geënthousiasmeerd. Wij
hebben dit onderwerp afgerond maar mocht u nog
meer informatie hebben, dan houden wij ons van
harte aanbevolen.

www.fit20.nl

t20 de Franchise Innovatieprijs.

"Ik heb net mijn toets gehad, het ging

Vanaf 1796
is het bergafwaarts
gegaan met de
vaderlandse
traditie van
de huisnaamgeving. In dat
jaar kwam de
huizennummering en was de
noodzaak voor
Nooit Gedacht,
Ora et Labora
en Landlust
weg. Na de opkomst van het
rijtjeshuis werd
het vernoemen
helemaal zeldzaam, kennelijk
is daar bij uniforme woningbouw minder
aanleiding toe.”,
aldus ene Jan
Dirk van der
Burg op Instagram.
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KORTE ZIJLWEG 39 HYACINTHA
Huis Hyacintha is in 1901 gebouwd door de familie
Roozen. Dat was een kwekersfamilie en u raadt
het al: ze kweekten hyacinten. Een groot deel van
de grond in het huidige Ramplaankwartier werd
hiervoor benut. Opvallend is dat het huis al in de
jaren twintig van de vorige eeuw is uitgebreid.
Het karakteristieke torentje zat in eerste instantie
niet in het midden van de voorgevel, maar aan de
linkerzijde. In tegenstelling tot de rest van het huis
heeft die uitbouw een plat dak. Van origine had
het huis rode dakpannen, die eind vorige eeuw zijn
vervangen door zwarte leistenen.
KORTE ZIJLWEG
Oude namen als Rollandshoek, Kolkwijk, Zaadlust,
Narcis, ’t Hoekje. Naar deze namen zijn we een
onderzoek gestart.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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COLUMN WIM BITTER

Ramporgaan

E

re wie ere toekomt maar het ramporgaan,
ofwel de wijkkrant van ons kwartier, ziet
er geramd uit. Fris van kleur en vrolijk van
opmaak nodigt hij bij ontvangst meteen uit
tot lezen. En dat is wel eens anders geweest,
want hiervoor had het meer de uitstraling van een
gestencilde neerslag van de notulen van een bestuursvergadering ener oratoriumvereniging. Maar daar is met
het aantrekken van vormgever Evert Root verandering in
gekomen. Een andere professional is Frans van Deijl, die
met zijn column ‘UIT DE WIJK’ iedere keer weer verslag
doet van al of niet op waarheid beruste bevindingen in
zijn verrukkullukke wijkje.
Er heerst tegenwoordig rust in de wijk als de verspreiding heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat er druk
gelezen en voorgelezen wordt in de huiselijke kring.
De redactie bestaat uit vier gratiën, die de inhoud eerst
tot zich nemen en dan in consensus beslissen over al of
niet plaatsen van een artikel. Hun naam en telefoonnummer staan vermeld, maar
visueel hullen zij zich in dichte
mist en dat geeft ruimte tot
hooggespannen speculaties.
Ingezonden publicaties worden
door hen goed tegen het licht
gehouden teneinde laster en
seksistische praat te voorkomen. Het feit dat er vier dames
aan het hoofd van de redactie
staan, bewijst dat het met de
emancipatie meer dan goed zit
in ons kwartier.

Verder is er een rubriek die vermeldt of er van gemeentewege nog ingrijpende maatregelen te verwachten
zijn, wat de wijkraad besloten heeft en wat de resultaten
zijn van het werk van enkele werkgroepen. Wat betreft
de inhoud van de geplaatste advertenties, mag worden
opgemaakt dat het Ramplaankwartier net zo goed ‘Lourdes achter de duinen’ had kunnen heten. Zo is er een
leger aan logopedisten aanwezig om die wijkgenoten, die
zich bedienen van een accent of dialect, onmiddellijk te
hulp te schieten. Zij zullen in korte tijd zich in het A.B.R.
(Algemeen Beschaafd Ramps) verstaanbaar kunnen maken. De wijk staat verder bol van mogelijkheden om deel
te kunnen nemen aan: yoga, wintertennis, belastingen financiële advisering, men kan zich, geplaagd door
prikkelbaarheid, laten ontprikkelen en er zijn voedingsadviseurs.

contactadvertenties zal men hier niet tegenkomen. Dit
als gevolg van deze in het verleden geplaatste oproep:
“Ramper, i.b.v. auto en eigen huis, 78 jr. zkt. in het kader
van mantelzorg een lieve vriendin lft. 35/40 jr.” Die lieve
vriendin schijnt aan hem verschenen te zijn en heeft
kamer-, pyjama-, regen- en overjas voorzien van nieuwe
knopen. Daarna verdween zij in het niets, wat weer grote
wrevel opwekte bij de adverteerder. Deze schijnt zelfs
geprobeerd te hebben zijn gram te halen bij de redactie,
maar is daarna zelf in datzelfde niets verdwenen. In zijn
huis woont nu een alleenstaande dame, waarvan het
vermoeden bestaat dat zij waarschijnlijk degene is die
naald en draad hanteerde.
Eens in de twee jaar vond er een buurtfeest plaats en
ook daarover werd u dan via het wijkorgaan uitvoerig ge-

ïnformeerd. Het was een goede gelegenheid om, op een
markt, met overtollige huisraad te venten en de creatieve
geesten onder ons konden hier hun scheppingen tonen
en eventueel verkopen.
Daarnaast vond er een sportieve strijd plaats tussen
de straten in de wijk en veranderde vreedzaamheid in de
buurt in oorlog. Maar niet voor lang, want vredestichten
was mogelijk in diverse verversingspunten. Hopelijk
vindt dit gebeuren weer eens plaats!
Twee zaken zullen u nu wel duidelijk geworden zijn,
hoop ik: wilt u in de buurt erbij horen of van de wijk op
de hoogte blijven, pak het wijkblad, neem het tot u en
het leven heeft weer zin!

Wim Bitter

Daarnaast bestaat er dan ook nog: loopbaancoaching,
wiskundebijles, jeugdtherapie, gitaaronderhoud, fysiotherapie en wie trek heeft kan zich verdiepen in Sandra’s
keukengeheimen. Dat laatste
prikkelt natuurlijk ieders fantasie over wat er in een keuken
zoal nog meer te doen valt? Heel
uitnodigend komt trouwen de
advertentie ‘Voetgeluk’ over.
Een vertrouwenwekkend en
vriendelijk gelaat nodigt de lezer
uit tot het ondergaan van een
pedicurebehandeling. Buurtbewoners kunnen, na voorzien
te zijn van nieuw hoefbeslag,
weer zorgeloos genieten van
wijk en omgeving. Duidelijk is
dat je in ons kwartier nooit in
duisternis hoeft te zitten, want
lichttherapie hoort ook tot de
mogelijkheden en verder is bijna alles wat te maken
heeft met verfraaiing van huis, tuin, innerlijk of uiterlijk
voorhanden.

‘De redactie bestaat
uit vier gratiën, die
de inhoud eerst tot
zich nemen en dan in
consensus beslissen
over al of niet plaatsen
van een artikel’

Ook wordt, gezien het resultaat van het werk, duidelijk dat
een redactievergadering verre
van een breikrans is. Hier worden harde noten gekraakt.
Een moeilijke zaak, want vier dames staan natuurlijk
garant voor vijf meningen. In beroep gaan tegen hun
beslissingen heeft geen zin! Een roekeloze buurtbewoner
heeft dit eens geprobeerd, maar van hem is daarna niets
meer vernomen. Of hij verblijft niet meer onder ons of
hij leeft in anonimiteit ergens in een ver land, het blijft
gissen.
De inhoud heeft meestal een vast patroon, waarbij ‘De
Orde van de Trafo’ zeker apart genoemd moet worden.
Het behelst hier een semi-geheim genootschap dat onderzoek doet naar en behoud nastreeft van historische elementen in onze wijk. Zij vergaderen in het diepste geheim
ergens in de krochten van ons kwartier en hun namen
worden, om begrijpelijke redenen, geheimgehouden.
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Bij iedere uitgave wordt een ‘Kwartiermaker’ aan de
buurt voorgesteld, waarbij altijd sprake is van jubel. Het
gaat hier meestal over personen die zich hier welbevinden en dan de buurt willen beoordelen met een relatief
hoog ramportcijfer. Dit tot grote vreugde van de in ons
kwartier wonende makelaars, die hun koren al zien
bloeien. Maar de eventuele ‘Kwartierverlaters’ onder ons
worden ook bedacht, want uitvaartwezen en rouwverwerking komen aan bod.
Voor de bewoners bestaat de mogelijkheid een
advertentie, ofwel een ‘Rampertje te plaatsen, maar

Een zeldzaam binnenkijkje bij de redactie

Wijkkrant Ramplaankwartier
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CULTUURHISTORIE ROND DE WIJK
TEKST EN FOTO’S BERT BOUQUET

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

Beklimming van de watertoren

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!

In de duinen bij Overveen ligt het waterwincomplex “Waterleiding Zuid-Kennemerland”,
in 1897-1898 gebouwd in opdracht van de
Gemeente Waterleiding Haarlem.

V

oor de winning van het water werd
een duingebied ten noorden van de
in 1921 geopende Zeeweg in gebruik
genomen. Architect en ingenieur
J. Schotel tekende het ontwerp van
het complex, bestaande uit watertoren, zuivering,
zandfilters, pompstation en directeurswoning. Het
geheel is gebouwd in neo-renaissancestijl. Boven
de deur van de watertoren staat “ANNO 1898” met
daarboven een reliëf met het Haarlemse stadswapen (destijds de opdrachtgever). Het waterwincomplex is nu eigendom van het provinciale waterbedrijf PWN (opgericht in 1919) maar de gebouwen
hebben hun oorspronkelijke functie verloren,
omdat het drinkwater tegenwoordig op een andere
manier onze kranen bereikt.

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

 angiften inkomstenbelasting en ook
•A
bemiddeling over afgelopen jaren.
 ehulpzaamheid in schenking
•B
en vererven en ook de fiscale
afhandeling hiervan.
• Fiscale toekomst planning van uw
vermogen.
• Het verzorgen van financiële
administratie en de fiscale aangiften.
• Startende ondernemer begeleiding
en ZZP’er vraagstukken.
• Administratie begeleiding van
ouderen of indien uw administratie
u boven het hoofd groeit.
Kortom voor alle administratieveen fiscale problemen en of vragen
sta ik voor u klaar en het credo is:
samen de toekomst in!

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

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

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

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

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

VERDROGING EN VERZILTING
Jaarlijks werd er wel 20 miljoen m3 water uit het
duin opgepompt. Dat was veel meer dan neerslag
kon aanvullen. De grondwaterspiegel daalde en
niet alleen de natuur verdroogde daardoor, maar er

Bronnen: 100
jaar Zeeweg,
uitgave Ons
Bloemendaal.
Cultuurhistorische wandeling
Middenduin-Zeeweg-Brouwerskolk, uitgave
Nationaal Park
Zuid-Kennemerland.
www.pwn.nl/
de-geschiedenisvan-ons-drinkwater.

kwam ook zout water naar boven en dus moest er
iets gebeuren aan de verdroging en verzilting van
het duingebied. Daarom werd besloten om water
uit de rivier de Lek in het duingebied te laten infiltreren via een enorme pijpleiding. Het water bleef
minimaal 3 weken in de duinen. Deze werkwijze
zorgde voor een extra zuivering van het water en
als gevolg van de zuurstofarme omstandigheden
in de duinbodem werden bacteriën en virussen
gedood. Nog weer later werd ook water uit het
IJsselmeer gebruikt om tot drinkwater te zuiveren.
Wie meer hierover wil weten kan informatie vinden
op www.pwn.nl

WATERTOREN
Een opvallend object in het waterwincomplex is
de watertoren, gebouwd op een duintop. Deze
toren is 31 meter hoog en het waterreservoir had
een capaciteit van meer dan 1 miljoen liter water.
In 1997 is de toren buiten gebruik gesteld. In juni
jl. konden bezoekers enkele dagen - in het kader
van de 100ste verjaardag van de Zeeweg - de toren
beklimmen en uitleg krijgen over het complex door
Ed Prins, milieukundige en in het verleden werkzaam bij de provincie N-Holland. Via een lange
wenteltrap konden wij omhoogklimmen en langs
het enorme waterreservoir het dak van de toren
bereiken. Daar bleek hoe bosrijk de omgeving is en
hadden wij een schitterend uitzicht op onder meer
het watercomplex, de kust van Zandvoort, de Bavo
van Haarlem, en de Hoogovens van IJmuiden. Op
open monumentendagen bestaat de mogelijkheid
om de toren te bezoeken.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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BOEKEN

IN DE AGENDA

Lessen uit Japan

S

umo op kantoor? Jazeker – in
ieder geval de lessen die er uit
het Sumoworstelen te trekken
zijn. Oud-Ramplaankwartierder Jesse
Moerkerk heeft een bijzonder boek
geschreven over de ervaringen die
hij opdeed tijdens zijn verblijf in het
meest vooraanstaande Sumo-opleidingsinstituut in Tokio. Als judoka (o.a.
Nederlands jeugdkampioen} kwam hij
in gesprek met de Nederlandse Sumo
Bond, en na heel veel geregel kon hij
zijn afstudeerscriptie op een wel heel
bijzondere plek voltooien.
Met de kennis van elf woorden
Japans en heel veel hand- en voetenmimiek probeerde hij te begrijpen in
welke onbekende wereld hij terecht
was gekomen, waar werkelijk niets
uitgelegd werd. Lees over zijn ervaringen op “de klei” (in botsing met
een bushokje), het beeld van klotsende pakken vla, het met uitgestreken
gezicht halfnaakt over straat lopen, de
pepernoten uit Holland, de geheimzinnige ontmoeting met de vrouw van de

voorzitter – en lees hoe die als lessen
te vertalen zijn in het bedrijfsleven.
Geniet ervan: Jesse Moerkerk: Sumo
op kantoor, ISBN 9789083134666

Omgeving Ramplaankwartier
decor voor satirische roman
De Saamhorigheidsgroep

Ontdek de verborgen
schatten van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland
Deze herfstvakantie (16 t/m 24
oktober) zijn er tijdens de Beleefweek
voor jong en oud volop activiteiten te
beleven in en rondom het Nationaal
Park! ‘Ontdek de verborgen natuurschatten’ tijdens een excursie met
de boswachter, een meerdaagse
wandeling met overnachting bij onze
gastheren, een bezoek aan de Ruïne
van Brederode, de Duin en Bosdag,
een theatervoorstelling op Caprera,
een yogasessie bij zonsopkomst, of
tijdens een van de andere activiteiten.
Vier de herfst en ervaar wat Nationaal
Park Zuid-Kennemerland zo bijzonder
maakt. Info: www.np-zuidkennemerland.nl/23672/beleefweek

I

n De Saamhorigheidsgroep
schrijft Merijn de Boer (1982) satirisch over een groepje linkse idealisten dat in de jaren tachtig de wereld
wil verbeteren. Ze noemden zichzelf
De Saamhorigheidsgroep en doneerden tien procent van hun inkomen
aan projecten in de derde wereld, zoals
gehandicapte prostituees in Honduras
en lesbische radiopioniers in Tanzania.
De hoofdpersoon, een topdiplomaat, is
links noch idealistisch, maar sluit zich
aan bij de groep vanwege een vrouw.
De meeslepende roman speelt zich
grotendeels af in de omgeving van het
Ramplaankwartier, dat herkenbaar en
gedetailleerd wordt beschreven. Merijn
de Boer is opgegroeid in Heemstede
en Haarlem-Zuid. De Saamhorigheidsgroep is eind 2020 verschenen en
bekroond met de BNG Bank Literatuurprijs.

Woodland in Caprera

Een wandelvoorstelling met het bos
in de hoofdrol. In de beeldende en
muzikale voorstelling ‘WoodLand’
nemen DeJong&DeWitte hun publiek
met een iPod in de hand en koptelefoon op, mee door het bos. Daar word
je met audio, filmbeeld en live performance (door 2 acteurs) ingewijd in
de geheimen van het bomenbestaan,
en krijg je de ruimte om even echt stil
te staan bij hun levensprocessen en
drijfveren.
15 t/m 24 oktober. Kijk voor tijden
op de website caprera.nu/agenda/
woodland/
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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

