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En nu heel stil blijven staan.
Kijk! Daar komen vogels aan.

bij de gemeente, zoals niet-werkende 
lantaarns, loszittende tegels, rond-
slingerend afval e.d. Het is niet nodig 
dit bij de wijkraad of tijdens een 
wijkraadsvergadering te melden.

VERGADERINGEN EN WIJKKRANT
Vanwege het Covid19-virus moet de 
wijkraad nog steeds online vergaderen 
via Zoom. Wij stellen wijkbewoners in 
staat om daaraan deel te nemen. De 
agenda en de verslagen van die verga-
deringen zijn te vinden op de website 
www.ramplaankwartier.info. Wij kun-
nen 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 kopijdatum voor de vol-
gende wijkkrant is 17 januari 2022.

DOE MEE
De volgende vergadering van de 
wijkraad staat gepland voor 25 janu-
ari 2022. Wie verbeterpunten heeft 
voor de wijk, kan contact opnemen 
met de voorzitter, via een email aan 
wijkraad@ramplaankwartier.nl. Op 
die manier is ook deelname aan de 
Zoom-sessie mogelijk, voor wie daar 
prijs op stelt. Op de website is naast 
meer algemene informatie over en 
voor het Ramplaankwartier ook te le-
zen wat er in de vorige vergaderingen 
is besproken.

BESTE WENSEN
Namens de hele wijkraad wens ik alle 
bewoners van het Ramplaankwartier 
een fijne Kerst en een goed en gezond 
2022. 
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

haarlem-ramplaankwartier. Meer  
informatie is te vinden op pagina 13.

ROLLANDSLAAN/VLAAMSEWEG
Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn 
de werkzaamheden begonnen. Vanaf 
de Ramplaan (hoek Dekamarkt) wordt 
teruggewerkt tot aan de Westelijke  
Randweg. Als men start met de 
Vlaamseweg (volgens de planning 
van aannemer Oosterhof Holman in 
februari 2022) zal deze geheel worden 
afgesloten. Dat maakt dat het werk 
sneller kan worden uitgevoerd en dat 
het veiliger is voor de mannen die het 
werk uitvoeren. Hoewel op momenten 
niet alle buslijnen zullen kunnen rij-
den, blijft de wijk wel altijd bereikbaar 
voor het openbaar vervoer.

De toestand van de bomen langs de 
weg was zodanig dat het noodzakelijk 
bleek om een aantal bomen te kappen. 
Na de renovatie zullen nieuwe bomen 
geplant gaan worden. Projectleider 
Saskia Vermeulen meldde de wijkraad 
dat de gekapte bomen in een slechtere 
staat bleken te zijn dan reeds gedacht 
werd, zodat de Gemeente ook de reste-
rende bomen goed laat inspecteren.

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 

Vernieuwingen
De opdracht voor de eerste fase van de speeltuin 
vernieuwing is officieel gegeven. Het werk is gestart. 

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

 Intussen gaat het speeltuinbe-
stuur door om de rest van het 
bedrag bij elkaar te krijgen en 
donaties zijn meer dan welkom, 
zodat in het voorjaar van 2022 

de andere helft van de speeltuin kan 
worden vernieuwd. Vanaf september 
2021 organiseerde het bestuur een 
aantal activiteiten. Op de Facebook-
pagina, de website van de speeltuin en 
via een poster zijn deze activiteiten 
bekend gemaakt.

WIJKPROJECT SPAARGAS
Meer dan 300 wijkbewoners hebben al 
een intentieverklaring getekend waar-
mee zij aangeven dat zij het initiatief 
steunen en graag mee willen doen 
aan een duurzame warmtevoorzie-
ning voor de wijk. In het voorjaar zal 
duidelijk worden of de aangevraagde 
subsidies gehonoreerd gaan worden.

ELEKTRISCHE DEELAUTO’S
Het iZoofproject met elektrische 
deelauto’s in onze wijk wordt overge-
nomen (nadat de gemeenteraad dit 
voorjaar besloot om het project als 
initiatief van Spaarnelanden niet voort 
te zetten) door het bedrijf Onze Auto. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het au-
todelen in wijken. Uitbreiding van het 
project naar andere Haarlemse wijken 
ligt nu in het verschiet. Aanmelding 
kan gebeuren via www.onzeauto.com/
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De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van  
11 februari. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 17 januari op de 
adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveldlaan 
43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 25 januari, om 20:00 via Zoom.
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 E r kwam een mail voorbij. 
‘Wie redt het om komende 
vrijdagmiddag naar De 
Wijkraden-Conferentie 
te gaan?!’ Ja, dat redde ik. 

Het was in ‘Sociëteit de Vereeniging’, 
hetgeen ik altijd wat dubbelop heb ge-
vonden, maar wel wist te vinden omdat 
mijn kinderen in die chique ambiance 
schaakles genieten. 

Wethouder Jur Botter, die het on-
derdeel ‘Nieuwe Democratie’ in zijn 
portefeuille heeft, waarin onder meer 
‘ontwikkeling wijkraden’, zou de hele 
middag aanwezig zijn. Enkele andere 
volksvertegenwoordigers lieten zich 
alleen de borrel welgevallen. Maar 
volgens de eerste spreker was dat ook 
hét moment voor ontmoeting, uit-
wisseling, overleg en dealmaking, dus 
wellicht moeten we hen vooral prijzen 
om hun efficiëntie, en hadden zij deze 
les dus duidelijk al geleerd! 

Die eerste spreker was Joop Hofman, 
iemand die van burgerparticipatie en 
co-creatie in heel het land zijn werk 
heeft gemaakt. Hij was zeer enthou- 
siast over allerlei soortige initiatieven 
van bewoners en schetste verschillen-

positieve benaderingen en accen-
ten, maar het kan in mijn optiek wel 
doorslaan. Dat gevoel bekroop mij ook 
gaandeweg het verhaal van Hofman, 
en een collega-wijkraadslid zou dit 
hem aan het eind van zijn presentatie 
ook op enigszins zure wijze voor de 
voeten werpen. ‘Mijn ervaring is een 
hele andere!’ 

Hofman deed op een gegeven 
moment zelfs de uitspraak ‘Er bestaan 
geen kwetsbare wijken.’ Dat lijkt mij 
pertinent onwaar, en het lijkt mij, 
en mij niet alleen, ook essentieel om 
pijnpunten heel helder te krijgen, en 
‘te benoemen’, zoals we dat sinds For-
tuyn zijn gaan noemen. En pijnpunten 
zijn er ook. Zelfs in Haarlem, zelfs in 
onze wijk. Maar die kanttekeningen 
geplaatst hebbende: er is een hoop 
moois gaande. Op Hofmans website, 
RodeWouw.nl vind je bij publicaties 
bijvoorbeeld een pdf van het VSBfonds 
over ABCD. Het VSBfonds is wat dat 
betreft ook een actieve organisatie, en 
één waar onze eigen oud-burgemees-
ter Bernt Schneiders directeur van is, 
maar dat terzijde. In die pdf valt er bij-
voorbeeld te lezen over ‘TuinindeStad’, 
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De praktijkscholing  
van een wijkraadslid
Dit keer geheel in het teken van de Wijkraden-conferentie, 29 oktober 2021

de voorbeelden. Deze waren wel wat 
veel in getal en bleven zodoende ook 
een beetje aan de oppervlakte. Maar als 
ik mijn aantekeningen erop nasla dan 
vind ik wel een schat aan termen en 
projecten, die aangeven dat er inder-
daad een hoop gaande is op dit gebied. 
Ik neem u op vergelijkbare wijze maar 
even mee, en dan kunt u op een vrij 
moment eens één of meerdere in uw 
zoekmachine intokkelen. (Daarbij zou 
ik ook graag een keer de naam Ecosia 
willen laten vallen, de zoekmachine 
die nog niet zo goed is als Google, 
maar wel bomen plant.)

POSITIEVE METHODE
De Engelse term Asset Based Com-
munity Development, ABCD, geeft aan 
dat burgerparticipatie uiteraard niet 
een uniek Nederlands verschijnsel is. 
Assets kun je vertalen als waardevolle 
eigenschappen. De methode is in feite 
een positieve: hamer op wat er aan 
kwaliteiten, mogelijkheden, inzet en 
betrokkenheid aanwezig is in de wijk, 
en niet op wat er niet is, waar de tekor-
ten en problemen liggen. 

Op zich zie ik zeer veel waarde in 

een project van een stel dat ’wat vaker 
achter de computer vandaan [wilde] 
komen’. En nu is het een ontmoetings-
plek van ‘kinderen, buurtbewoners, 
schoolklassen en BSO-groepen. Maar 
ook een groep bewoners uit het ver-
zorgingstehuis, ouderen met dementie. 
Iedere week kwamen ze met een busje, 
lekker rondkijken, samen taart eten 
en bij de afsluiting praten over hun 
verleden.’

Ook het versterken van lokale 
cultuur en het laten groeien van 
onderling vertrouwen, is belangrijk, 
stelt Hofman. Voor een deel zijn die 
ook al gaande in onze wijk. Mensen 
zijn goed op de hoogte in onze wijk, is 
mijn indruk, weten hun weg binnen de 
gemeente en naar elkaar vaak goed te 
vinden, en hebben online en met deze 
fraai uitgegeven wijkkrant meerdere 
manieren om buurtgenoten te infor-
meren en te benaderen, of te lezen wat 
er zoal gebeurt en waar je wellicht zou 
willen aanhaken. 

COMMUNICATIE
Jur Botter werd gevraagd om een re-
actie vanaf het podium op het verhaal 
van Hofman. Dat wilde de wethouder 
wel. Hij noemde onder meer dat de 
gemeentelijke dienstverleningsvisie 
van 14 oktober 2020 tot stand was 
gekomen na verschillende overleggen 
met wijkraadsleden. ‘Ga eerst je eigen 
dingen maar eens regelen’ had hij 
onder meer te horen gekregen. ‘En dat 
hebben we ter harte genomen.’ Aldus 
de wethouder. In hoeverre dat zo is, 
kan ik op dit moment niet beoordelen, 
in de beperkte tijd dat ik mij nu bezig-
houd met het reilen en zeilen van onze 
boeiende gemeente. Ik heb af en toe al 
wel enige stroperigheid en bevreem-
dende communicatie meegemaakt. En 
bij bewoners en wijkraadsleden die al 

langer actief zijn, heb ik meerdere ma-
len mogen ervaren dat enige veronge-
lijktheid en visies over verbetering toch 
wel voor op de tong liggen te branden. 

Dat bleek ook tijdens de tweede 
sessie, een workshop, waar twee amb-
tenaren met een verantwoordelijke 
functie samen met ons wijkraadsle-
den een ontwikkel- en inspraakcasus 
wilden doornemen. Dat is niet echt 
gelukt! Maar dat viel de ambtenaren 
weinig aan te rekenen. En dat legde 
wat mij betreft ook de nadelen van 
inspraak en directe democratie bloot: 
te veel richtingloos geouwehoer, een 
te groot belang hechten aan de eigen 

ervaringen en het eigen perspectief, te 
weinig verplaatsing in andere perspec-
tieven, te weinig notie hebben en soms 
willen nemen van andere belangen en 
opvattingen, te weinig focus op doelen 
halen binnen beperkte tijd. Dit uitte 
ik ook in de groep, in minder scherpe 
bewoordingen, en de sfeer was verder 
goed hoor. Het was ook duidelijk dat 
veel wijkraadsleden, zoals ik eerder 
al schetste, best wel behoefte hadden 
aan een contactmoment van mens 
tot mens met de medewerkers van 
de gemeente waar zij soms tegenaan 
lopen, maar die toch ook behoorlijk 
plichtsgetrouw invulling aan hun 
baan en hun verantwoordelijkheden 
proberen te geven. Ik zou tijdens ‘de 
open reflectie-ronde’ op het plenaire 
eind ook pleiten om vaker van dit soort 
momenten in te plannen. 

Het werd mij tijdens die workshop 
ook duidelijk dat je in ieder geval drie 
typen klachten hebt. Klachten dat de 

‘ Het laten groeien van onderling 
vertrouwen, is belangrijk’

inspraak meer ‘greenwashing’ is dan 
oprecht, om die term uit de duurzaam-
heid te gebruiken. ‘Oh ja, we moeten 
ook nog blijk geven van enige parti-
cipatie!’ schertste iemand die middag 
bijvoorbeeld. En Hofman stelde: ‘Vink-
jes zetten werkt niet (meer)’. Boven-
dien ervaren insprekers de bandbreed-
te van inspreken als zó beperkt dat het 
wat hen betreft ook ‘schijn-inspreken’ 
is, te weinig substantie om de naam te 
mogen dragen. Tegelijk kom je hier-
mee naar mijn idee ook in een ander 
krachtenveld, namelijk dat je ook zult 
moeten accepteren dat er binnen onze 
samenleving van 17 miljoen Neder-

landers altijd een beperking zal liggen 
aan de mate van inspraak. En dat er, 
zoals eerder geschetst, ook steekhou-
dende argumenten te geven zijn om de 
inspraak te beperken. 

De derde categorie die mij daarin 
tijdens de workshop opviel, leek mij de 
minst technische, dat is namelijk die 
van het functioneren van ons ambte-
narenapparaat. Maar is dat wel weinig 
technisch? Voorbeelden lokaal en 
landelijk zijn er helaas te over op welke 
schaal het mis kaan, en hoe lastig dat 
soms te verbeteren blijkt. Voor ons on-
derwerp: als je participatie organiseert 
als gemeente, organiseer dat dan ook 
op een ordentelijke en professionele 
manier, en zorg bijvoorbeeld dat ik 
word teruggemaild, viel bijvoorbeeld te 
horen. Kritiek die ook ik als wijkraads-
lid mij inmiddels kan aanrekenen, 
helaas. Ook ik beloof beterschap. 
Veel participatieve groeten gewenst, 
Maarten Abspoel

HIJ STRAALT WEER!
De kerstboom op de Ramplaan, georganiseerd door de wijkraad, straalt weer 
prachtig in deze ongemakkelijke tijd. Met behulp van o.a. Peter, Geert-Jan, Harm, 
hoveniersbedrijf Hans Stolvoort en hondentrimsalon De Houten Hond (waar het 
snoertje naar toe gaat) kunnen we ook dit jaar weer genieten van de lichtjes. De 
redactie wenst u allen mooie, rustige dagen toe en een hoopvol 2022.

Ondanks het verbod van vuurwerk in Haarlem werd er vorig jaar nog geknald. 
Dit jaar is er ook een vuurwerkverbod. Hopelijk valt het mee. Mocht dit niet zo 
zijn: de combinatie van knallen rond oudejaar en huisdieren is geen gelukkige. 
Gelukkig heeft Hondentrimsalon Elswout/De Houten Hond op de Ramplaan 
een basis-stappenplan voor een ontspannen dier. Het geeft extra ondersteu-
ning, kalmeert en geeft rust voor langere tijd. Brenda adviseert u graag.
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Overweegt u uw huis te verkopen en 
wilt u weten wat uw woning nu écht 
waard is? Neem contact op met één van 
de gecertificeerde makelaars-taxateurs 
van Huizenstede voor een vrijblijvende 
waardebepaling.

HUIZENSTEDE MAKELAARS  
TIMON HOGERVORST
BRENDA SANDBERGEN
023 526 40 60
info@huizenstede.nl
www.huizenstede.nl

 W at is het toch dat ik haast 
niet uitgekeken raak op 
de werkzaamheden aan 
de Rollandslaan, de slag-
ader van ons verrukkelijk 

gelegen wijkje? Eerst was er de verbazing over 
het oude zand dat zich onder het weggestoken 
asfalt openbaarde: hoe oud konden zandkorrels 
worden eigenlijk, wat lag er onder verborgen, misschien 
nog spullen uit de oorlog, waren er überhaupt schat-
zoekers gesignaleerd die er met hun metaaldetectoren 
overheen hadden gezwaaid? Per dag, per week zag je de 
transformatie zich voltrekken. Ik genoot van het gemak 
waarmee die ene jonge man pallets vol met klinkers 
oppakte en weer ergens afzette, van de mannen die 
urenlang op hun knieën in de vrieskou steentjes legden, 
ogenschijnlijk op het gevoel want je zag hen nooit met 
kaarten of zo. Een keer, maar bij aangenaam weer, kreeg 
ik de aanvechting om te vragen of ik ook wat stenen 
mocht leggen. Maar ik telde tot drie, voorzag dat de op-
zichter het mij, met m’n houtje-touwtjejas en m’n fijne 
bordeelsluipers, beleefd doch dringend zou ontraden. 

Soms bleef ik te lang staan loeren, tenminste naar 
mijn eigen idee dan, want er was geen mens die mij, 
wijzend op zijn horloge, ervan beschuldigde dat ik mijn 
kostbare tijd aan het verdoen was. Of die meende dat 

Bouwput-mennekes
ik die hardwerkende gasten te veel op de 

vingers zat te kijken. In mijn herinnering 
waren er vroeger altijd van die mannen die 
de godganse dag rond bouwputten hingen. 
Stokoude mennekes, die waarschijnlijk allang 

gepensioneerd waren en door moeder de 
vrouw vroegtijdig het huis uit geschopt werden, 

zodat ze haar in elk geval niet in de weg konden 
lopen. Ze rookten zonder uitzondering, rolden shaggies. 
Voor het overige zaten hun handen diep in lange, zware 
overjassen weggestoken, want van alleen maar stil staan 
en kijken, ging het bloed niet sneller stromen. Je zag 
wel eens zo’n bouwput-menneke met een pegel aan 
de neus die uiteindelijk met de rug van een kouwelijke 
kolenschop werd weggewerkt. Of ze haalden katoenen 
zakdoeken tevoorschijn, formaat handdoek, waarin ze 
dan verlekkerd even gromden.

Het aardige van al dat gadeslaan op de Rollandslaan 
was dat je je bij elke verandering van betekenis afvroeg 
of het daadwerkelijk effect zou hebben op het rijgedrag 
van automobilisten. Smal is de rijweg in elk geval gewor-
den, maar ik vrees dat er eerst toch aardig wat spiegeltjes 
van aan weerszijden geparkeerde auto’s zullen sneuve-
len, voordat iedereen gewend is geraakt aan de nieuwe 
inrichting.

 Frans van Deijl

FRANS UIT DE WIJK

‘...hoe oud konden zandkorrels worden eigenlijk...’ 
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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

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



NIEUWS UIT DE WIJK

Bewonersnieuws uit het  
Willem Drees Plantsoen

BEDANKJE VAN 
JUBILARIS ANDRÉ
Ik wil graag iedereen in de wijkkrant bedanken naar aan-
leiding van de vele reacties en cadeaus toen ik 19 oktober 
jl. 40 jaar bij de Deka werkte. Speciaal de wijkraad en de 
bewoners van de Hospeslaan. Daar heeft bewoonster Nelly 
gezamenlijk geld opgehaald, waar ik het mooie boek over de 
Grote Houtstraat en een jaarkalender 2022 van heb gekocht. 
Vriendelijke groet, André Weggelaar

 I k ben André en ik woon op 
het Willem Dreesplantsoen 
nr 29. Ik woon hier met 

veel plezier, alleen verveel ik 
mij behoorlijk. Ik ben heel lang 
slager geweest en heb zelfs ooit 
de gouden slagersring gewon-
nen. Dat betekent dat ik de beste 
slager van de Benelux was. Nu 
kom ik erachter dat veel men-
sen botte vleesmessen thuis 
hebben liggen. Om iets voor de 
maatschappij terug te doen wil 
ik graag uw messen slijpen met 
een ouderwets slijpsteentje. 
Dit heb ik als slager dagelijks 

moeten doen. Ik ben leuk bezig 
en u heeft weer een scherp mes. 
Het kost u niets maar ik heb wel 
een heel klein fooienpotje zodat 
ik misschien eens per jaar een 
lekker biefstukje kan eten in een 
restaurant. 
Bel me op mijn telefoonnummer 
085-7378499 en we maken een 
afspraak. U mag erbij blijven of 
u komt de messen later weer 
ophalen. Ik vind het nu al leuk!
Groeten van André

Namens Hans Beentjes,  
begeleider André (088-2148375)

De wijkdichter

Onzichtbaar zie je 
zandgolven gaan

Duinen
rij aan rij
zij aan zij
dijen ze uit

Jaar na jaar
de zee geen gevaar
de wind
vervoert het zand
korrel voor korrel
bij de hand

Eerst gestrand
op het strand
dan duin na duin
verder het land 
in, langs
helm
duindoorn
meidoorn
bos
Los van de grond
weet je niet hoever
de korrel komt

Na uren, dagen, weken, maanden, 
jaren
varen
op de zeewind
tot de korrel
ergens op de grond
tot stilstand
komt. 

Simone de Maat

Going green in de  
Denys van Hullelaan

 Z o ook Pedro, die 
sinds een paar 
maanden met 
zijn vrouw en 2 
kinderen in het 

Ramplaankwartier woont. De 
jaren 30-woning in de Denys 
van Hullelaan die zij een paar 
maanden geleden betrokken 
is in prima staat: De vorige 
bewoners hebben details als 
glas in lood ramen en houtwerk 
behouden. Ook hebben zij het 
dak geïsoleerd en dubbel glas 
aangebracht, al is dat alweer 
zo’n 20 jaar geleden. 
 
NU AL BEGINNEN?
Toen Pedro hoorde over Spaar-
Gas was hij gelijk enthousiast. 
“Going green was altijd al een 
ambitie van ons, en met de 
enorme schommelingen in de 

Bewoners van het Ramplaankwartier hebben 
uiteenlopende vragen over het hoe en wat van 
het SpaarGas project.

aardgasprijzen wordt betaal-
baarheid nu ook een argument.” 
Naast enthousiasme kwamen er 
ook vragen naar boven: Moet ik 
extra isoleren? Hoe zit het met 
de kosten? En zal ik daar nu al 
mee beginnen, of kan ik beter 
wachten totdat het project van 
start gaat? Omdat Pedro’s vragen 
behoren tot de meest gestelde 
vragen die binnenkomen bij ons 
(SpaarGas), geven we hier een 
kort antwoord:

ENERGIEADVIES
Als in het voorjaar van 2022 de 
beoogde PAW subsidie (van het 
Programma Aardgasvrije Wij-
ken) doorgaat regelt SpaarGas 
professioneel energieadvies voor 
je woning. Als deelnemer betaal 
je zelf voor de isolatiemaatrege-
len in je woning. SpaarGas helpt 

bij de collectieve inkoop van 
isolatie en met het aanvragen 
van financiering. Zo word je als 
deelnemer ontzorgd en worden 
de kosten lager omdat we groot-
schalig kunnen inkopen. 
Daarom lijkt het ons in de mees-
te gevallen handiger om nog 
even te wachten als je van plan 
bent om je woning te isoleren. 
Zodra de PAW-subsidie doorgaat, 
starten we met het inkopen van 
maatwerkadvies voor de deelne-
mende woningen. In dat advies 
wordt aangegeven wat het ge-
wenste niveau van isolatie voor 
je woning is om mee te kunnen 
doen aan SpaarGas, hoeveel gas 
je daarmee bespaart en hoeveel 
geld je dat maandelijks scheelt. 
Zo weet je wat je isolatie-bud-
get feitelijk is en krijg je advies 
over hoe je het kosteneffectief 
kan inzetten. Overigens is het 
wel nodig dat je, om dat maat-
werkadvies te kunnen krijgen, 
vooraf eerst je huisdossier zo 
goed mogelijk invult.

HUISDOSSIER
Het antwoord op de vraag van 
Pedro en andere vragen vind je 
op www.ramplaankwartier.nl. 
Zodra je een login account hebt, 
krijg je ook een (leeg) huisdos-
sier, kun je invulhulp krijgen 
van je Straatcoach en kun je je 
vragen bespreken in de online 
discussiegroepen. Bijvoorbeeld 
vragen die opkomen over de 
isolatie van jaren 30-woningen 
in de Denys van Hullelaan zoals 
die van Pedro. We kijken in ieder 
geval uit om samen met hem de 
going green ambitie waar te ma-
ken en wensen hem en zijn gezin 
een hartelijk welkom in de wijk!

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 elek-
triciteit opwekken en water opwarmen) en aan te 
sluiten op een wijkwarmtenet. Op www.ramplaan-
kwartier.nl vind je een filmpje met een duidelijke 
uitleg over het project.
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Ruimte te huur
Praktijk-/kantoorruimte/spreekkamer te huur 
per dagdeel. Inclusief gas/licht/water en WiFi.
Info: 023–5445546 of praktijk@fysioelswout.nl

Acupuncturist/pedicure gezocht
Wij zijn op zoek naar een acupuncturist(e) 
en een pedicure, die ons team willen komen 
versterken. Heb jij interesse of weet jij iemand? 
Laat het ons dan even weten?
Info: 023–5445546 of praktijk@fysioelswout.nl

Gedichtenkabinet zoekt gedichten
 S inds half augustus staat er een hemelsblauw 

kastje aan de Pieter Wantelaan  tegenover 
de ingang van de Beatrixschool. Het is een 

Gedichtenkabinet gevuld met gedichten die je 
mee kan nemen, kan lezen en doorgeven. Het idee 
is ontstaan in coronatijd, toen ik veel in de tuin 
lag kijkend naar de hemelsblauwe lucht, het felle 
groen, de iriserende kleuren van de bloemen. Dit 
was de start van het dichtproject ‘De hemel was 
nog nooit zo blauw’. Zo’n 200 gedichten hebben in 
de maand september via het Gedichtenkabinet hun 
weg de wijk in gevonden. Dat leverde prachtige 
reacties op, van een oude dame, van schoolkinde-
ren en ook van de bewoners van het RIBW die elke 
dag gaan kijken. 

Ik kreeg ook vragen van wijkgenoten of ze zelf 
een gedicht in het Gedichtenkabinet mochten 
stoppen. Een mooi idee. Daarom ben ik in oktober 
gestart met ‘De herfst komt in al haar kleuren”.  
De eerste gedichten heb ik erin gestopt; gedichten 
van mijn moeder, mijn dochter en mij. 
Met de oproep erbij om vooral ook zelf herfstge-
dichten in het Kabinet te doen. Het lijkt mij mooi 
dat allerlei gedichten hun weg de wijk in gaan 
vinden. Om te bezinnen, te ontroeren, blij van te 
worden. Ik ben benieuwd…
Yolande Koot

In memoriam oud-wijkgenoot 
cineast Herbert Curiël (1927-2021)

Kerstbomenactie 

 H ij verfilmde Hugo Claus, 
Cees Nooteboom en 
het filmhuwelijk van 

Herman Brood en Nina Hagen. 
Avonturier en filmpersoonlijk-
heid Herbert Curiël heeft het in 
zijn cultklassieker Cha Cha we-
ten vast te leggen. Curiël reisde 
de hele wereld rond en vervulde 
tientallen banen op filmsets, 
waaronder die van Lawrence of 
Arabia. Hij had Spaans-Neder-
lands-Surinaams-Indische fami-
liewortels. Met zijn bewerkingen 
van Het jaar van de kreeft (1975) 
en Rituelen (1989) droeg hij bij 
aan de golf van Nederlandse 
boekverfilmingen in de jaren ’70 
en ’80. Hij werd in 1927 geboren 
in een NSB-gezin en werd op 
school daarmee flink gepest. Hij 
kwam als 15-jarige terecht bij 
de Kriegsmarine en leerde naar 

eigen zeggen pas na de oorlog 
wat er in de concentratiekam-
pen was gebeurd. Bovendien 
bleek hij zelf Joodse voorouders 
te hebben – sindsdien zat het 
verleden hem voorgoed op de 
hielen. Gelouterd door zijn eigen 
keuzes in de oorlog nam Curiël 
het nadien op voor mensen die 
misleid zijn, de onderdrukten en 
politieke vluchtelingen. Curiël 
woonde vanaf de jaren ’80 vele 
jaren in de Bloemveldlaan van 
het Ramplaankwartier met zijn 
vrouw Janna Luijt, en hun kin-
deren Jacobeijn en Lodewijk, die 
hier opgroeiden en naar school 
gingen. Beide kinderen zijn 
thans actief in de filmwereld.

Op 27 oktober overleed hij bij 
een brand in zijn slaapkamer aan 
de Amsterdamse Dapperstraat. 
Herbert Curiël werd 93 jaar oud.

 O p 29 december 2021, 
5 en 12 januari 2022 - 
tussen 12.30 en 16.00 

uur - kunnen kinderen tot en 
met 15 jaar op diverse locaties in 
Haarlem oude kerstbomen bren-
gen. Nieuw is dat kinderen dit 
jaar € 0,10 cent extra per boom 
krijgen en er een extra inzame-
lingsdag is. Het doel van de actie 
is zoveel mogelijk te voorkomen 
dat afgedankte kerstbomen gaan 
rondslingeren in de wijk. Dat 
zorgt namelijk voor rommel, 
trekt ander zwerfvuil aan en is 
brandgevaarlijk. De ingezamelde 

AFVALINZAMELING FEESTDAGEN 
EN AFSLUITEN CONTAINERS 
Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en nieuw 
in het weekend, waardoor er geen wijzigingen 
zijn in de afvalinzameling.  

Dit jaar organiseren gemeente Haarlem en 
Spaarnelanden opnieuw de kerstbomenactie. 
Door de coronamaatregelen kon de kerst-
boomactie vorig jaar niet doorgaan.

bomen worden versnipperd en 
verwerkt tot compost.

Per ingeleverde boom krijgen 
de kinderen € 0,50 en een lootje 
waarmee ze kans maken op de 
Superprijs van € 500,-. Deze 
hoofdprijs is bestemd voor een 
activiteit met de hele klas of 
voor een goed doel. Naast de 
hoofdprijs zijn er ook VVV-ca-
deaubonnen te winnen. 

Meer informatie is vanaf half 
december op de website van 
Spaarnelanden te vinden:  
www.spaarnelanden.nl/ 
kerstbomenactie.

RAMPERTJES
Spelregels Rampertjes!  5 regels voor € 5,-- en 10 regels 
voor € 10,-- (in een envelopje in te leveren bij een van de 
redactie-adressen, zie colofon)
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Feestdagenafval: papier en karton

 H aarlemmers zijn goed 
in het scheiden van 
papier en karton 

van de rest van het afval. Per 
huishouden maar liefst 80 kilo 
per jaar! Goed voor het milieu. 
Want het restafval, nog altijd 
51 kilo per huishouden, gaat 
immers naar de verbranding. 
Elke kilo telt dus. Vooral in 
de gezellige decembermaand 
met al die cadeaus en dus 
veel verpakkingen van online 

bestellingen, cadeaupapier en 
kartonnen dozen. Hoe meer 
u daarvan apart inlevert, hoe 
meer nieuw papier en karton 
we ervan kunnen maken. En: 
des te feestelijker wordt de-
cember voor ons allemaal. 

Tips voor december
• Maak het karton klein en plat 
zodat het in de container past. 
• Zorg dat het papier en karton 
schoon en droog is.

 D e meldingen over rattenoverlast in 
Haarlem nemen toe. Om de overlast te 
beperken laat gemeente Haarlem extra 

SMART rioleringsvallen plaatsen. Sinds begin 
oktober worden de vallen geplaatst in diverse 
wijken door heel Haarlem.

SMART rioleringsvallen zijn speciaal ont-
worpen om rattenoverlast aan te pakken in het 
openbare riool. Het systeem detecteert warmte 
en beweging en vangt en doodt de rat. Er wordt 
geen gif of lokaas gebruikt en het heeft geen 
invloed op de afvalwaterstroom in het riool.

Eerder is een proef gedaan met de SMART 
rioleringsvallen in het Vondelkwartier. De inzet 
van deze rioolvallen zorgde voor een afname 
van het aantal klachten met maar liefst 76% ten 
opzichte van het aantal meldingen van het jaar 
daarvoor in het Vondelkwartier.

U kunt ook zelf wat doen om de kans op rat-
tenoverlast kleiner te maken of om bestaande 
overlast te verminderen. Tips daarvoor vindt u 
op www.haarlem.nl/rattenoverlast.

Om inzicht te krijgen in de mate van overlast 
in Haarlem en welke wijken overlast hebben is 
het belangrijk dat u het blijft melden als u rat-
tenoverlast ervaart. U kunt een melding doen 
via www.spaarnelanden.nl/melding. Er wordt 
op alle meldingen gereageerd.

SMART rioleringsvallen 
in Haarlem tegen 
rattenoverlast
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 O nzeAuto neemt daarmee het 
stokje over van Spaarnelan-
den die dit autodeelproject, 

genaamd iZoof Car Sharing, in 2018 op 
initiatief van inwoners ondersteunde. 
Dit voorjaar heeft de gemeente Haar-
lem, na besluitvorming in de gemeen-

Plan B 
Vanaf 1 december a.s. is OnzeAuto aanbieder van 
elektrische deelauto’s in het Ramplaankwartier en  
in de Planetenwijk in Haarlem.

Er zijn verschillende aanbieders met 
elkaar vergeleken aan de hand van 
criteria zoals visie op deelmobiliteit, 
tarieven, betrokkenheid van deelne-
mers en betrouwbaarheid. OnzeAuto 
staat voor autodelen in besloten kring: 
je kent elkaar of leert elkaar kennen. 
Zo voelt het echt als een eigen auto. 
Het doel is om op een betaalbare en 
toegankelijke manier de eigen auto’s in 
buurten te vervangen door deelauto’s, 
zodat er meer ruimte ontstaat voor 
recreatie en groen en kinderen weer 
kunnen stoepranden. De bewoners 
hebben in OnzeAuto dé partij gevon-
den die ze zoeken. 

Samen wordt gewerkt aan een soe-
pele overgang, zodat de bestaande 110 
deelnemers en toekomstige deelne-
mers verder gebruik kunnen maken 
van moderne, duurzame en betaalbare 
deelmobiliteit en daarmee een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid in de buurt. 

Jaap Lampe, inwoner Ramplaan-
kwartier: “Als deelnemer van het eerste 
uur en sinds die tijd helemaal zonder 
eigen auto ben ik volledig afhankelijk 
van het autodelen op buurtniveau. Ik 
ben eraan verslingerd geraakt en zie dat 
het werkt, daarom heb ik samen met 
anderen mijn schouders gezet onder het 
voortbestaan van het project. Ik verwacht 
dat ik met OnzeAuto op dezelfde voet 
verder kan gaan. Delen is de toekomst!” 

NIEUWS UIT DE WIJK

teraad, Spaarnelanden verzocht om te 
stoppen met het ondersteunen van dit 
autodeelproject. Vijf actieve deelne-
mers en bewoners hebben samen met 
Spaarnelanden een ervaren marktpar-
tij gevonden om hun burgerinitiatief 
voort te kunnen zetten; OnzeAuto. 
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AL 25 JAAR: ALLES NAAR JOLANDA!
Bij de redactieleden is het een gevleugelde uitdrukking: Alles 
naar Jolanda! En dat betekent: steeds als iets binnendruppelt, 
een nieuwsfeitje, een ingezonden mededeling, een foto, een 
interviewtje, een tip voor de wijkkrant – het moet allemaal 
naar Jolanda. Zij verzamelt alles, houdt 
het overzicht, zorgt dat het er persklaar 
uitziet en dat vormgever Evert aan de 
slag kan. En: zij zit ons achter de broek: 
waar blijft het?!?! En dat al 25 jaar.
In december 1996, na het vertrek van 
Irv Elshoff (die de eerste voorzichtige 
digitale schreden op het pad van de 
wijkkrant van zijn stempel voorzag), 
werd zijn taak overgenomen door 
Jolanda Knegt en Jany Hoornstra. Jany 
vervolmaakte met haar kwaliteiten in 
de lay-out het uiterlijk van de krant, 
en Jolanda werd de tekstverzamelaar. 
Dit na een oproepje in de krant dat de 
redactie iemand zocht die “affiniteit 
met desktoppublishing had en in het 
bezit was van een Apple Macintosh 

of een PC met Windows-95”…. we spreken van 1996. Jany 
nam het grafische gedeelte voor haar rekening, Jolanda het 
secretariswerk. Dat deed ze met verve. Daarnaast werd haar 
gezin in de loop van de jaren verblijd met de zonen Dennis en 

Jasper, vervulde zij een grote rol bij de 
organisatie van de wijkfeesten, en dat 
allemaal naast de vele hobby’s skiën, 
schaatsen, fitness, tennis, kamperen en 
vakanties in Canada.
Na haar werk bij Fokker is Jolanda te-
genwoordig als coördinator extra-mu-
rale thuiszorg in dienst van eerder De 
Blinkert, nu vanuit De Rijp. En dan óók 
nog voor een gevarieerde wijkkrant 
zorgen.
Jolanda: je hebt er nu 25 jaar opzitten, 
maar je begrijpt: we kunnen nog lang 
niet zonder jou. Blijf maar héél lang 
gezellig in ons team:

Evert, Ingrid, Jacqueline en Annelies
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Praktijk voor

Kinder- en
Jeugdtherapie
- Opvoedcoaching  
- Kindertherapie

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

Geen wachtlijst Kortdurende hulp

Beeldmerk Beeldmerk hart bloem(hart), toepassing > Bloemelement

Huisstijlelementen (grafisch)

Concreet geeft vorm | oktober 2017
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#E95A0C
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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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HONDENTRIMSALON ELSWOUT DE HOUTEN HOND
Complete vachtverzorging  

voor uw hond
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat

www.elswouthondentrimsalon.nl www.dehoutenhond.nl
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En nu heel stil blijven staan.
Kijk! Daar komen vogels aan.

MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK
Door Pauline Baartmans

JONG IN DE WIJK

 A ls alles volgens plan 
verloopt, zal op het mo-
ment dat deze wijkkrant 
verschijnt de eerste fase 
van de vernieuwing 

afgerond zijn. De kinderen kunnen 
in de kerstvakantie dus de nieuwe 
speeltuin gebruiken! De afgelopen 
periode hebben we van allerlei kanten 
financiële bijdragen mogen ontvan-
gen. Het meest bijzonder vinden wij 
de Crowdfunding met de wijk, die 
€ 12.000,-- heeft opgeleverd. Hier-
mee is de bosbengel ‘geadopteerd’ 
door de wijkbewoners! Ook vanuit 
lokale bedrijven, zzp-ers, fondsen en 
de gemeente hebben we veel steun 
gekregen. Door de enthousiaste me-
dewerking van de uitvoerende partijen 
hebben we de kosten voor de totale 
vernieuwing kunnen terugdringen van 
€ 300.000,-- tot € 200,000,--. Fase 1 
heeft € 140.000,-- gekost en daarmee 
is het grootste gedeelte dus geplaatst. 

We zijn begonnen!
Na jaren voorbereiding en fondsenwerving was het eindelijk zo ver! Op het 
moment van schrijven zijn de werkzaamheden in de speeltuin een week bezig.

Voor Fase 2 blijft dan nog € 60.000,-- 
open en hiervoor gaan we de komende 
tijd weer verder met fondsenwerven. 
Afhankelijk van wanneer dit bedrag bin-
nen is, kunnen we officieel de opdracht 
voor de rest van de speeltuin geven. 
De afgelopen weken hebben we leuke 
activiteiten georganiseerd. Onder lei-
ding van toezichthouder Tonja hebben 
kinderen al een aantal middagen lekker 
gedanst en tijdens de knutselmiddag 
zijn er mooie stenen beschilderd door 
grote en kleine kunstenaars. In de 
winterperiode zullen er ook activiteiten 
worden georganiseerd, houd hiervoor 
de website, facebookpagina en de pos-
ters in de speeltuin in de gaten!

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!

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  
we dat de nieuwe speeltuin er komt!

speeltuinramplaankwartier@outlook.com

@speeltuin.ramplaankwartier

www.speeltuinramplaankwartier.nl

Nieuws uit  de speelt uin

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

Hoe kunt  u helpen?

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

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

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

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!
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Anneloes Aalders    
Dierenarts - Acupuncturist

mail@avacare.nl
www.avacare.nl

Mobiel 06 11 32 62 92

Acupunctuur voor dieren

Avacare_visitekaartje LV.indd   1 01-06-17   16:39
Avacare_visitekaartje LV.indd   2 01-06-17   16:39

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993 
06 23140320

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

Een mooi 
kerst-

geschenk

kerstboeket
diverse soorten
14.99 

 12.99

hele assortiment 
transparante vazen
20% korting

Alles voor tuin, huis en dier
Vlaamseweg 1 Haarlem | www.deka-tuin.nl

De wijkkrant komt 5 keer per jaar uit
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Adverteren in 
de Wijkkrant?
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KWARTIERMAKERS

lees verder op pagina 19 >>

Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen beeldbepalers aan het woord. Deze keer Rob (60) en Lia (59) 
van Gool, onze buurtkappers aan de Ramplaan. Ze wonen al jaren 
niet meer in het Ramplaankwartier maar in Cruquius. Hun kinderen 
Kelly en Jordi zijn al lang het huis uit en Kelly heeft inmiddels zelf ook 
alweer kinderen.

TEKST  
JOOP K. DE VRIES   
FOTO 
CHRIS 
UITERWIJK

 K apper Rob mocht als Kwartiermaker 
in de wijkkrant omdat hij stopt met 
de kapperszaak. Maar toen kwam 
Faraz uit Teheran om de zaak voort 
te zetten en nu stopt Rob toch niet. 

Of nog niet. Nou ja, hij staat in elk geval in de 
wijkkrant. En Rob houdt van belangstelling, zegt 
Lia. Zij zelf niet. Maar ja, als ze vervolgens wel gaat 
meepraten, komt ze alsnog in de wijkkrant. En Fa-
raz, die ze op weg willen helpen, wil dan weer niet 
op de foto voor de wijkkrant omdat zijn baard om 
privéredenen niet meer perfect zit. En zo dreigde 
het een warrige Kwartiermaker te worden.

KAMPIOEN HERENKNIPPEN
Laten we maar bij het begin beginnen: Rob is 
geboren op de Gedempte Oude Gracht boven 
Boekhandel De Vries. “Als echte mug weet ik ieder 
steentje in de stad. Er is een boek verschenen over 
Haarlemse voordeuren. Ik herken er 80% van, echt 
bizar.” Op z’n vijftiende begon Rob te knippen bij 
kapper Henk van Koersel aan de Kleine Houtweg. 
Hij was nog te jong voor de kappersschool. “Ik ont-
wikkelde me zo snel dat ik binnen de kortste keren 
een van de bekendste kappers van Haarlem werd. 
Toen ik eindelijk naar de kappersschool mocht, ben 
ik er twee keer geweest. De directeur zei: je bent 
al te volleerd, kom aan het eind van het schooljaar 
maar terug voor het examen. Maar ik kreeg een 
ongeluk waardoor ik dat examen niet kon doen. 
Ondertussen was ik Noord-Hollands kampioen en 
Nederlands kampioen herenknippen tot 18 jaar 
geworden. Jaren later ben ik naar een commissie 
in Den Haag geweest die mij het kappersdiploma 
heeft gegeven. Toen had ik al drie zaken.” Lia heeft 
haar kappersdiploma wel gewoon gehaald.

EERSTE IN STOELVERHUUR
In 1988 kregen Rob en Lia hun eerste kapperszaak 
aan de Ramplaan. Kort daarna volgden zaken aan de 
Van Oosten de Bruijnstraat en het De Ruyterplein. 
“Op een gegeven moment hadden we zesentwintig 
man in dienst en werden we zelf vliegende keep. Het 
was zo hectisch en de kosten en belastingen werden 
steeds hoger, dat was niet meer vol te houden.” 
Lia vult aan: “Ik wist op een vrije dag niet of ik Wij hebben altijd  

de hele dag visite

‘ De Gammapas is mijn 
museumkaart’

vrij was of toch moest knippen omdat er ziekte 
was. En op een werkdag wist ik ‘s ochtends niet 
in welke zaak ik zou knippen. Dat was niet leuk, 
dan heb je ook niet meer het contact met je vaste 
klanten.” Rob heeft toen als eerste in Nederland 
de stoelverhuur geïntroduceerd, waarbij kappers 
als zelfstandigen een stoel huren in een kapsalon. 
Nu doet iedereen dat. De verhuur heeft een tijdje 
gewerkt, maar op een gegeven moment stopten 
enkele kappers omdat ze kinderen kregen of gingen 
verhuizen. In 2005 werden twee zaken afgestoten 
en zijn ze doorgegaan aan de Ramplaan.

LIEF EN LEED
Het leukste van het werk vindt Rob de communi-
catie met de klanten. Het delen en binnenhouden 
van informatie. “Je hoort soms van verschillende 
kanten hetzelfde verhaal, dan moet je weten wan-
neer je je mond moet houden. Er zijn klanten die ik 
al vijfenveertig jaar knip. Ik merk trouwens wel dat 
mijn harde schijf nu vol zit, nieuwe namen gaan er 
niet meer in.”

Lia: “We lachen en huilen hier met elkaar. Klan-
ten groeien met ons mee. Velen zijn net als wij nu 
ook opa en oma en dat delen we met elkaar. Het 
sociale contact is vaak nog belangrijker dan het 
knippen. Wij hebben de hele dag visite. Zo voelt 
het echt. Dat is heel leuk.”

KLUSBEDRIJF HAHA
Tijdens corona was de zaak negen maanden ge-
sloten. Rob heeft zijn klusvaardigheden toen voor 
het eerst betaald ingezet voor anderen. “Stilzitten 
staat niet in mijn boekje, vreselijk. TV kijken? Een 
drama! De Gamma is voor mij een museum. De 
Gammapas is mijn museumkaart. Ik geniet enorm 
van al die klusspullen. Ik ben daar helemaal happy. 
Mensen wisten dat ik handig was en vroegen: kun 
jij me niet helpen? Ik betaal je er wel voor. Het 
begint dan met een TV ophangen en aansluiten, 
een keukenblokje plaatsen en vervolgens sta ik een 
heel appartement te verbouwen. Er komt steeds 
meer bij als ik eenmaal binnen ben. Er is niemand 
voor te vinden. Ik maak mensen heel erg blij met 
het klussen.”

Lia: “Hij is zo allround, als je iets wil laten tim-
meren en er komt ook stroom en water bij kijken, 
moet je een timmerman, elektricien en loodgieter 
zien te regelen. Rob kan het allemaal zelf. Hij kan 
altijd door en hij klust met passie en liefde. Thuis 
heeft hij net een dakopbouw gemaakt. Ik weet ze-
ker dat een aannemer het niet mooier had gekund. 
Rob is heel precies.”

”Rob, het is voor de foto wel leuk als je een kappersattribuut vasthoudt,” 
zegt de fotograaf. Waarop Lia zegt: “Ik zet hem wel het mes op de keel”. Rob: 
“Doe een beetje zachtjes, je trekt mijn kop er bijna af.” Lia: “Ik kom helemaal 
in de mood”. Rob: “Zal ik nog een pruik pakken. Ik moet niet serieus in de 
wijkkrant, absoluut niet.” Lia: “Hij is van de grappen en de grollen.” Rob: “We 
zijn drieënveertig jaar samen en er is geen dag voorbij gegaan dat we niet 
gelachen hebben, werkelijk geen dag.” Lia: “We waren zestien toen we elkaar 
leerden kennen.” Rob: “Misschien zijn we wel een tweeling met ieder een eigen 
karakter.” Lia: “We verschillen dag en nacht en daardoor zijn we zo goed in 
evenwicht. Ik ben huiselijk, Rob niet. Rob staat graag in de belangstelling, ik 
niet. Hij houdt van sport, ik niet. Maar we zijn allebei heel snel en makkelijk. 
Als we morgen een nieuwe bank moeten kopen, zijn we binnen een uur klaar. 
We maken nooit ergens een probleem van.”
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Fiduce Financieel Adviseurs 

Een persoonlijk woord vooraf… 

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

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

 
Fiduce Verzekeringen: Fiduce Pensioenadviseurs:  Fiduce Hypotheken: 
Prive verzekeringen  Advies Lijfrente    Hypotheekadvies 
Zakelijke verzekeringen Advies Individueel pensioen 
Inkomensverzekeringen Advies Collectief pensioen 
Levensverzekeringen  Financiële planning 

 
 

Herenweg 149 | Postbus 12| T 023-5266513 | E info@fiduce.nl 
2106 MH Heemstede | 2100 AA  Heemstede | www.fiduce.nl 
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X Resultaat gegarandeerd

Tijdens iedere training legt je 

personal trainer jouw resultaten 

vast in een unieke iPad App. Zo volg 

je precies jouw vooruitgang en je 

trainingsprestaties. fit20 garandeert 

binnen 3 maanden merk- en 

meetbaar resultaat: je voelt je al snel 

beter, sterker en fitter. Iedereen heeft 

baat bij fit20 ongeacht leeftijd of 

conditieniveau. Vage klachten en 

pijntjes verdwijnen vaak ongemerkt 

en rug-, nek- en gewrichtspijnen 

verminderen of verdwijnen. 

Je hebt meer energie en dagelijkse 

bezigheden gaan makkelijker. 

Sportprestaties verbeteren en je 

houdt tijd over!

X Uniek in Nederland

Deze wereldwijd erkende 

trainingsvorm is in Nederland 

uitsluitend bij de fit20 studio’s te 

volgen. fit20 hoort bij de vijf grootste 

fitnessketen in Nederland. Een aantal 

grote bedrijven kozen voor een fit20 

studio voor hun eigen personeel 

in-company. In mei 2014 won 

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

www.fit20.nl

Personal
Trainer

Omkleden 
niet nodig

Resultaat 
gegarandeerd

Privacy 
en rust

Altijd 
op afspraak

Alleen 
of samen
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boek direct een
kennismakingstraining

boek direct een
kennismakingstraining

gratisgratis

Sparkz Networking  
Het ondernemersnetwerk regio Kennemerland
Elke maand 2 netwerkevents

LuukRensen@SparkzNetworking.nl
www.sparkznetworking.nl

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

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

Rob: “Ik zit nu al vol tot volgend jaar juli. Dat 
was helemaal de bedoeling niet. Het leukst vind ik 
eigenlijk spontane korte klusjes van een paar uur.” 
Het klusbedrijf heet HAHA, van HAndige HAnden.

MINDER GEMOEDELIJK
Rob en Lia zijn in 2006 verhuisd van de Noorder-
tuindorpslaan naar Cruquius, waar Rob volop de 
ruimte heeft om te bouwen en te klussen. Hoe kij-
ken ze aan de vooravond van hun zakelijke vertrek 
terug op de wijk? “We hebben in het Ramplaan-
kwartier een prachtige tijd gehad, onze kinderen 

zijn hier opgegroeid. Het leven is fantastisch in 
deze machtig mooie omgeving, echt een tien. Vroe-
ger was het vanzelfsprekend dat je naar de kapper 
in de buurt ging. De hele buurt kwam hier, dat is 
nu veel minder. Mensen zijn minder trouw. Maar 
ik hou zelf ook van hoppen. Als ik haar genoeg zou 
hebben, zou ik het ook doen.”

Lia: “Als ik vroeger van de Noordertuindorpslaan 
naar de Dekamarkt liep, kende ik iedereen die ik 
tegenkwam. Als ik nu de Dekamarkt inloop, mag 
ik blij zijn als ik er eentje ken. Bijna iedereen die 
nieuw in de buurt is, komt niet bij ons. Het zijn 
andere tijden, veel vrouwen werken. Vroeger waren 
die thuis en deden ze alles in de buurt.”

Rob: “De samenhorigheid is minder geworden, 

ROB EN LIA’S  RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK 8

zowel onder de winkeliers als onder de bewoners. 
We hadden als winkeliers bijvoorbeeld een eigen 
Sinterklaasfeest. Alle etalages hingen vol tekenin-
gen en ik zamelde bij de winkeliers geld in voor 
cadeautjes voor de kinderen. Dat is al twintig jaar 
geleden gestopt. Ik geef de wijk voor betrokkenheid 
een 6,5. Ik mis de gemoedelijkheid. En ik vind de 
wijk steeds voller worden. Voortuinen worden vol-
gebouwd met schuurtjes, speelhuizen en trampoli-
nes, en er komen steeds meer auto’s.”

GOEDE OPVOLGER
In maart kondigden Rob en Lia aan per 1 januari 
2022 te willen stoppen met de kapperszaak. Het 
plan was dat Lia thuis zou knippen en Rob vooral 
zou gaan klussen en nog een paar vaste klanten 
thuis zou doen. En toen kwam Faraz de zaak bin-
nenlopen. Rob: “Hij is met zijn vrouw en dochtertje 
vanwege zijn geloof gevlucht uit Iran en woont 
nu in Zandvoort. Hij heeft eenentwintig jaar een 
kapperszaak gehad in Teheran en wilde graag hier 
knippen. Ik wil graag de zaak aan hem overdragen. 
Hij kan goed knippen, maar met de taal, de cultuur, 
de financiën en hoe de klanten geknipt willen wor-
den, begeleid ik hem de komende tijd twee dagen 
per week. Ik ben ervan overtuigd dat hij kan slagen, 
maar daarvoor heeft hij, net als wij, de buurt nodig; 
nieuwe klanten die hij de komende dertig jaar kan 
knippen, hij is nog maar achtendertig.” Omdat 
Faraz alleen heren knipt, blijft Lia gewoon dames 
knippen in de zaak. We boffen maar dat we gewoon 
in de wijk nog naar de kapper kunnen. En Faraz 
knipt ook op zaterdag!

‘ Faraz kan goed knippen, maar hij 
heeft de wijk nodig om te slagen’
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Nancy Bontes: Lichtjes in de duisternis.  
Zuider Tuindorpslaan (vanaf de Elswoutlaan genomen)

Frederik van Steenbergen: 
Idee gepikt van een hele 
straat in Hoorn. Hoe leuk 
zou het zijn als het hele 
Ramplaankwartier vol 
hangt met zulks,  
feestelijk toch?

Alle foto’s op deze pagina’s werden vorig jaar geplaatst
in de Facebook groep Ramplaankwartier.

Henk van der Linden

Henk van der Linden: 
“Verlicht” dorp?

Henrike Sjouke-Veen: 
Lichtjes ophangen 

2.0 aan het Van 
Twiskplein.

Namens de leerlingen van groep 8a en het team van de Beatrixschool



 H et was in de tijd, toen de drie Wij-
zen uit het Oosten zich opmaakten 
voor hun reis, dat koning Balthasar 
een kameel bezat, die men de Bijter 
noemde. Men had hem ook de Sche-

nen-Schopper, de Benen-Breker, of kortweg de Vader 
van het Kwaad kunnen noemen, want het was, zelfs 
onder de kamelen, een pestilentie en een bezoeking 
van een kameel. De kameeldrijver had zich reeds 
herhaaldelijk beklaagd en gevraagd om meer stoksla-
gen te mogen geven, maar de wijze koning 
Balthasar had geantwoord dat de Bijter 
hem bekend was als een weliswaar 
lastige, doch sterke lastkameel 
en dat men weldra op een 
grote reis zou gaan.  

Toen de kameel, die 
Jacob de Bijter heette, 
dit hoorde, werd hij 
bleek in zijn ogen, 
trok zijn boven-
lip over zijn valse 
tanden en liet een 
wind van kwaadaar-
digheid. Een ezel zei: 
“Ja, ik hoorde van de 
grote reis. Door drie 
woestijnen, over vier 
gebergten, en zeven 
rivieren, heeft de koning 
gezegd…”

“Wat zeg je me daar, zeven ri-
vieren? Met geen stokslagen!” zei Ja-
cob de Bijter. “En de lasten staan al klaar,” 
zei de ezel, haast fluisterend. “In het paleis; ik heb 
ze gezien. Schatten zijn het aan geschenken. Gouden 
vazen zo hoog als ik, en wierookvaten versierd met 
chalcedon en berylsteen, en een beker van bergkris-
tal, gesneden van even schitterlicht-kristallen-steen. 
En dat krijg jij te dragen, al de geschenken die koning 
Balthasar brengen gaat, omdat je de sterkste bent. Is 
dat geen hoge eer, Bijter?”

“Ik denk er niet aan,” zei de kameel. “Zware gou-
den vazen en zeven rivieren; ik denk er niet aan. En 

Jacob de bijter,  
de kameel van koning Balthasar

ja, natuurlijk, de geschenken die koning Balthasar 
brengen gaat! Wie brengt die geschenken? Ik, Jacob 
de Bijter; niks koning Balthasar! Altijd hetzelfde 
praatje; en de eer voor de hoge heren… Ik weet wel 
wat ik doe, want ik doe het niet.”

Maar de ezel dacht: hij is even sterk als ijdel, dus 
hij zei: “Je doet het wel. Men zal later zeggen dat jij 
de vazen van koning Balthasar gedragen hebt, omdat 
je de Bijter was, de sterkste kameel van drie konink-

rijken. Er zal over je gesproken worden bij 
de kampvuren, eeuwen en eeuwen 

na deze. De lastigste kameel van 
zijn tijd, zullen ze zeggen, de 

grootste schenen-schopper; 
maar: Jacob de Bijter, de 

kameel die de schatten 
van koning Balthasar 
droeg…”

“Daar zit iets 
in, ezeltje,” zei de 
kameel nadenkend, 
“maar waar gaat dat 
eigenlijk allemaal 
over? Waar gaat dat 
heen en waarom?”

“Jaja,” zei de ezel 
verheugd, “precies weet 

men dat niet, of het zou 
geen wonder wezen. Er 

moet een profetie zijn gedaan: 
er gaat een kind geboren worden, 

groter dan een kind van vorsten, en 
het zal geboren worden in een stal.”

“Jij komt ook niet ver boven je stand uit, ezeltje,” 
zei de kameel. “Groter dan een kind van vorsten, en 
in een stal. Jij, ezel, je bent te stom om te weten dat 
kinderen van vorsten in een paleis geboren worden.”

“Jacob, het wordt geboren in een stal,” zei de ezel, 
zo stug als een ezel. “Zo staat het geschreven.” En 
hij zei het zo ernstig, die ezel, en met zulke grote 
blinkende ogen, dat de kameel zweeg, wat al een 
wonder was. 

De kameel de Bijter werd beladen en in de kille 
morgenmist, begon de koning te rijden, naar de  
grens, verspieders vooraan. Na drie woestijnen,  
vier gebergten en zeven rivieren bereikten zij een 
grote stad, genaamd Jerushalim, een dagreis ver  
van Bethlehem. 

Nu weet ieder mens, en zelfs de barbaren in 
beestenvellen, wat er in die nacht daarna is geschied. 
De karavanen der koningen daalden af in de groen 
begroeide dalen en de vlakte, en daar lagen de her-
ders in het veld met hun kudden, die de nachtwacht 
hielden, biddende en bevreesd, want er waren ook 
verschijnselen en gedaanten en schimmen 
op de velden omgaande, en, zo men zei, 
engelen op en tussen en boven de 
wolken van die nacht, en allerwe-
ge gezang als van verre wateren, 
en een stem die zei: “Heden 
is u geboren de Zaligmaker, 
welke is Christus de Here, in 
de stad Davids”…

“Maar nou,” zei de 
kameel, toen hij dit alles 
hoorde en zag, “een stad, een 
stad, wat is dat voor een stad? 
Een armzalig hoopje hutten, 
van verre gezien. Nou wil ik dan 
bij alle oude en nieuwe goden en 
de eeuwige sterren aan het uitspan-
sel des hemels weleens weten, waarom 
ik zevenentwintig duizend mijlen en vier 
heb afgelegd om een paar grote domme vazen naar 
een dorp dat Bethlehem heet, te dragen.” Daar stond 
hij dan, die kameel onder de sterren. “Een stal,” zei 
hij bij zichzelf, “ruikt naar hooi; en een pasgebo-
ren kind naar water, melk en honing: dat kan niet 
mankeren…” Dus hij snuffelde en hij rook de stal en 
de kribbe. En daar stak de kameel, deze in alle stallen 
van koning Balthasar en in alle drie koninkrijken 
der Wijzen van het Oosten als meest vermaledijde 
bekendstaande kameel, zijn stomme stinkende neus 
om de hoek van een stal in Bethlehem, en daar ge-
beurden de dingen…

Het spreekt vanzelf dat een kameel niet recht door 
de deur kijkt bij een dergelijke gebeurtenis. Hij stak 
zijn smerige kamelenkop plotseling hard door stro en 
klei van de muur; hij was erdoor eer hij het wist.

En daar lag het, dat kind. In een krib spartelend op 
stro, lachend en doodgewoon; op stro. Maar wacht 
even, hoe kan stro zo goud zijn? Wat voor goud 
mocht dit wezen? Goudglinsterender dan de gouden 
vazen die de kamelen dragen. Men zou daar de proef 
van moeten nemen, dacht de kameel, en rekte de 
hals, en vrat een strootje uit de kribbe. 

“Is dat jullie kind?” vroeg hij aan een bleke vrouw. 
“Mijn naam is Jacob de Bijter, en ik ben de sterkste 

kameel van koning Balthasar.” “Gij zijt welkom, 
kameel van koning Balthasar,” zei de oude man met 
de brede baard, “maar de moeder Maria zou thans 
gaarne slapen; zelfs uw drie koningen zijn heenge-
gaan…”

“Begrepen,” zei de kameel, “Natuurlijk!” En hij trok 
zijn vieze harige kop terug door de muur. Het laatste 
wat hij zag, was, dat het kind een belletje blies, wit 
van melk, en dat dit door een straal zonlicht dwars 
door het gat dat hij zelf gemaakt had, werd verlicht; 
flauw verlicht met al de zeven kleuren van de hemel-
boog, die men de regenboog noemt, of ook wel de 

brug der hope. 

En daar stond hij dan, met het 
strootje van de kribbe nog in de 

bek bengelend. Hij had zich al 
terstond voorgenomen dit in 

alle stilte en secuur te proe-
ven. Dit deed hij dan ook, en 
het smaakte hem bitter en 
vurig, en vreemd. Wat nog 
wonderlijker was, hem lustte 
die dag en vele dagen daarna 
geen ander eten, terwijl het 

toch van het beste was. 

Hij werd mager, op de te-
rugreis, men kon hem de ribben 

tellen. In alle steden en dorpen waar 
het volk langs de weg kwam staan om 

meer nieuws van de blijde boodschap te 
vernemen, wees men hem aan als de kameel van 

koning Balthasar, die het kind gezien had, en niet 
meer at nadat hij een halmstro van de kribbe had ge-
geten. Zijn roep ging hem vooraf, men noemde hem 
halverwege de reis De Heilige Kameel.

Toen Jacob de Bijter thuiskwam, was hij een be-
roemde kameel. De meeste spandoeken in de straat 
waren niet voor de koning, noch voor het kind Jezus, 
maar waren beschreven met “Leve Jacob”… 

Hij leefde verder een voorbeeldig leven. Er gaan 
nog steeds verhalen over deze Jacob rond de woes-
tijnvuren; ook als daar mannen van velerlei geloof 
elkaar ontmoeten, en weinig woorden praten onder 
de sterren. “Woorden,” zeggen zij, “woorden…”

Er was eens een kameel, geheten Jacob de Bijter, 
een sterke lastkameel van koning Balthasar, die het 
kind zag en leerde dat het begin van goed geloof 
is voor ieder schepsel zijn plicht en werk te doen. 
Woorden, woorden: maar ook kamelen zijn die vaak 
weer vergeten, evenals de mensen, de ezels.

J.W.F. Werumeus Buning, 1951 (fragmenten)

‘Men zou 
daar de proef van 

moeten nemen, dacht 
de kameel, en rekte 
de hals, en vrat een 

strootje uit de 
kribbe’

KERSTVERHAAL

22   Wijkkrant Ramplaankwartier Wijkkrant Ramplaankwartier   23



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

TEKST INGRID 
SCHENK    
FOTO’S CHRIS 
UITERWIJK

 L iam Shaffer basketbalt nu 6 maanden. 
Mick Naaktgeboren basketbalt al twee 
jaar. Maar ze doen aan meer sporten. 
Mick honkbalt zomers bij DSS en Liam 
tennist zomers en is in de winter op de 

schaatsbaan te vinden. Liam heeft hiervoor gevoet-
bald en aan judo gedaan.
1. Wat is basketbal voor sport?
Bij basketbal heb je een veld met twee baskets. Het 
is de bedoeling dat je een bal door de basket van de 
tegenstander gooit. Je dribbelt dan naar hun basket 
en passt de bal naar een medespeler die de bal in de 
basket kan gooien. Wij kunnen nog niet ‘dunken’. 
Wij zijn nog niet zo lang. Dan spring je hoog op en 
leg je de bal in de basket. 

Belangrijk is dat je geen ‘second dribble’ doet. 
Dan dribbel je en houd je daarna de bal met twee 
handen vast, dan mag je niet meer dribbelen. Je 

Jonge wijkbewoners over hun sport

mag dan wel 1 stap maken en overspelen.
Wij spelen in team <12 jaar (onder 12 jaar) en bij 
ons hangt de basket wel wat lager. Wij hebben ook 
een iets kleinere bal. Bij teams <14 jaar hangt de 
basket wel op gewone hoogte.
2. Waarom hebben jullie voor basketbal  
gekozen?
Liam zijn vader heeft veel gebasketbald. Hij is 
Amerikaan en heeft in een ‘collegeteam’ gezeten. 
Hij trainde toen elke dag. Omdat een vriendje en 
Mick op basketbal zaten ging Liam er ook op. Mick 
kreeg twee jaar geleden met kerstmis een basket-
balnet. Dat heeft hij toen in de tuin opgehangen. 
Zo heeft hij heel veel geoefend en ging toen op 
basketbal.
3. Wat vinden jullie het leukst aan basketbal?
Mick vindt dribbelen met veel trucjes het leukst en 
Liam dribbelen.

Hoe en waar?
Het basketbalseizoen loopt van 
september t/m april. In Haarlem 
zijn meerdere verenigingen
www.onzegezellen.com/basketball/
www.ktcbasketball.nl
www.vereniging.triplethreat.nl
leeftijd vanaf 8 jaar. 
Kosten: vanaf € 110,-- per jaar

Basketbal heeft een lange traditie in de Verenigde Staten. Ook in Nederland 
wordt het nu overal gespeeld. Tot 2006 was in Haarlem in de kerstvakantie de 
Haarlemse basketbalweek. Op de paralympische spelen zijn de Nederlandse rol-
stoelbasketbalvrouwen kampioen geworden. Reden genoeg om kennis te maken 
met basketbal. De 10 vragen zijn deze keer voor: Liam (10 jaar) en Mick (10 jaar).

4. Bij welke vereniging spelen jullie?
OG, dat betekent ‘Onze Gezellen’.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen 
bestaat een team?
Je speelt met 5 kinderen in het veld. Het team 
bestaat soms wel uit 10 kinderen, want er mag 
voortdurend gewisseld worden.
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; spelen 
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Mick zit in het 3e team <12 jaar, en Liam speelt in 
het 2e team <12 jaar.

In de teams <12 jaar zijn de teams gemengd met 
jongens en meisjes. Meestal spelen er meer jongens 
in een team. Maar bij sommige wedstrijden speel je 
wel eens tegen allemaal meisjes.

7. Zijn er ook wedstrijden en moet je dan naar 
een andere hal/club? Hoelang duurt een wed-
strijd?
Een wedstrijd duurt 4 keer 8 minuten, wel met rust 
tussendoor. Dus een wedstrijd duurt ongeveer een 
uur. Wij spelen in heel Noord-Holland. De wedstrij-
den zijn op zaterdag of zondag.
8. Welke dag/avond wordt er getraind en ge-
speeld?
Wij trainen twee keer per week, op dinsdag en 
donderdag.
9 Hoe word je goed in basketbal?
Door heel veel te oefenen en te trainen. Een goede 
conditie is ook belangrijk, want je rent de hele tijd 
heen en weer. (Op de vraag of ze ook profspeler 
willen worden, reageren Mick en Liam niet enthou-
siast. Dan ben je alleen met sport bezig en er zijn 
nog meer leuke dingen.)

10. Zijn er spelers die jullie bewonderen?
Mick bewondert Noa, een jongen uit het eerste 
team van <12 jaar. Hij kan heel goed dribbelen.  
Als buitenlandse speler heeft hij wel filmpjes 
gezien van voormalig NBA-speler ‘Michael Jordan’ 
en hij vindt hem heel erg goed. Liam noemt de 
voormalige NBA-speler ‘Ben Wallace’.

‘ Een goede conditie is ook 
belangrijk, want je rent 
de hele tijd heen en weer’
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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

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

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 19.00 - 20.00
Locatie Beatrixschool

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

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

+_

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!

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 k
rijgen, bijvoorbeeld door klusjes

te doen of lege flessen op te halen? Aarzel dan niet om conta
ct op te nemen, samen zorgen

we dat de nieuwe speeltuin er komt!

speeltuinramplaankwartier@outlook.com

@speeltuin.ramplaankwartier

www.speeltuinramplaankwartier.nl

Nieuws uit  de speelt uin

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

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

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

Help speeltuin  
Ramplaankwartier!

NATUUR ROND DE WIJK

 E en natuurgebied dat aan-
sluit bij de Natura 2000* /
NNN*-(Natuurnetwerk 
Nederland) gebieden van 
Elswout, Duinvliet en van 

de Kennemerduinen. Nu natuur en 
vooral de schokkende achteruitgang 
daarvan hoog op de agenda staat bij 
gemeente, provincie en het rijk lijkt het 
mogelijk te lukken om de natuur een 
boost te geven. Ook in het WTG.

NAUURONTWIKKELING
Het gehele zuidelijke deel van het 
WTG, tussen de Duinvlietsweg en de 
Marcelisvaart, is door de provincie be-
grensd binnen de NNN voor natuuront-
wikkeling. Het grootste deel daarvan 
is voor dat doel aangekocht. Daar zijn 
wij blij mee. Wie dat deelgebied gaat 
beheren en hoe is nog onduidelijk. Ook 
de gemeente Haarlem, in samenwer-
king met de provincie, heeft plannen 

Natuur en het Westelijk Tuinbouw Gebied
Soms haalt de tijd ons in. In ons 25-jarig bestaan heeft de Tuin van Haarlem 
vele plannen gemaakt, onderzoeken laten doen, onderhandeld en gelobbyd om 
van het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) een mooi natuurgebied te maken. 

WERKEN IN DE  
TUIN VAN HAARLEM
Zaterdag 13 november: 
meewerkdag van en in de 
Tuin van Haarlem. Onder 
leiding van boswachter Rien 
de Vries van Staatsbosbe-
heer hebben 20 personen 
(14 vrienden en 6 leden van 
Tuin van Haarlem, jawel: een 
hoge opkomst!) bij ideale 
omstandigheden onderhoud 
gepleegd op verschillende 
plaatsen in Duinvliet. 
Na ontvangst met koffie 
in het Poortgebouw van 
Elswout is op het veld 
langs de Marcelisvaart het 
reeds gemaaide gras langs 
de sloot op een lange rij 
geharkt zodat het een-
voudig mechanisch kan 
worden verwijderd. Midden 
in het bos zijn rondom een 
lagergelegen deel richels 

gelegd van aanwezige tak-
ken om daarmee vernieling 
van natuur door veelvuldig 
crossfietsen tegen te gaan. 
De toegangspoorten bij 
Oosterduin en Koepad zijn 
gereinigd. Tot slot, door dras-
sige slootkanten en de steile 
begroeide randen misschien 
wel de lastigste klus, is langs 
de Duinrel achter de Auris 
Professor van Gilseschool 
de begroeiing gesnoeid en 
houtafval opgeruimd. Door 
de hoge opkomst - dank aan 
alle deelnemers! - konden de 
klussen goed worden aange-
pakt, kijken we terug op een 
geslaagde middag, koffie met 
appeltaart, verzorgd door 
Rien en hopen we volgend 
jaar zeker zoveel deelnemers 
te mogen begroeten.

voor de inrichting ervan. Wij hebben er 
(samen met Platform Groen) gesprek-
ken over gevoerd met de stadsecoloog. 
Er zijn houtskoolschetsen gemaakt die 
de natuurdoelen voor het gebied con-
creter moeten maken. De gedeputeerde 
Natuur en Landschap en ambtenaren 
van de provincie hebben zich, ook bij 
ons, geïnformeerd over de mogelijkhe-
den die de NNN hier biedt. Een belang-
rijk aandachtspunt is het herstel van de 
kwel/duinrellen in het Duinvlietsbos.

BLOEMRIJK GRASLAND
Het gevoel voor urgentie is er. Nu nog 
de plannen goedgekeurd krijgen en uit-

voeren. Wij zouden zeggen: begin met 
kleine stappen. De aanleg van natuur-
vriendelijke oevers, natuurlijk beheer 
van weilanden, inzaaien van bloemrijk 
grasland. Maar begin!

Denk met ons mee, doe met ons mee 
en steun ons. En kijk op onze website, 
www.tuinvanhaarlem.nl

*) Natura 2000 is een Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden.
*) Natuur Netwerk Nederland is een netwerk 
van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden waarvoor de provincies 
verantwoordelijk zijn.

‘ Er zijn houtskoolschetsen gemaakt 
die de natuurdoelen voor het gebied 
concreter moeten maken’

Wijkkrant Ramplaankwartier   27



WIJK HISTORIE

 H et pand is rond 1870 als 
tapperij gebouwd en 
de eerste eigenaar was 
Jan Faase. Hij heeft dat 
tappen 35 jaar volge-

houden. Eind 19e eeuw waren er nog 
heel weinig huizen in de Ramplaan. 
Een paar grote herenhuizen met vaak 
daarnaast een bollenschuur. Wat deed een tapperij 
in zo een uithoek? In die tijd had je nog stadsgren-
zen en alles wat buiten de stadsgrenzen gebeurde, 
daar bemoeide de stad zich niet mee. In die tijd was 
er veel personeel nodig in de toenmalige bollen- 
bedrijven. De tapperij was een welkome aanvulling 
op de behoeften van deze boerenknechten.

In dit artikel willen wij iets vertellen over 
de historie van het eetcafé Het Wapen van 
Kennemerland. De vroegere eigenaren komen 
aan bod, de mythe van de Stinkende Emmer 
en we hebben interessante krantenartikelen 
gevonden in het Noord Hollands Archief.

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO

Het Wapen van Kennemerland
Genoemde J.W. van den Brink was zelf woonach-

tig op een boerderij aan de Rampenlaan nummer 
1. Het huidige nummer 33a en 35. Hij had een 
huishoudster in dienst, de jonge Annie. Daar 
trouwde hij mee en niet veel later (in 1910) werd 
het genoemd “dranklokaal Annie van den Brink”. 
Zij ging zelf in het pand wonen.

 
Na 1924 breidde de wijk 
flink uit en zo werd het 
Café benut voor gezelli-
ge bijeenkomsten. Twee 
voorbeelden:

lees verder op pagina 30 >>

biljart. De zaal erachter bestond toen nog niet, dus 
alles moest op een paar vierkante meters gebeuren. 
Met de terrasjes werd weinig gedaan, laat staan 
dat die wat leuker werden aangekleed. Wel was het 
grote voordeel dat je hier bij drankgebrek je voor-
raad kon aanvullen. Een aanwinst waren de twee 
mooie dochters, die vaak in de bediening hielpen. 
Voor hen werd de zijkamer van slijterij veranderd 
in een cafetaria, maar daar kwam niet echt de loop 
in. Het was bedoeld voor jongelui, maar die gingen 
waarschijnlijk liever de stad in. Toen de familie 
naar Canada vertrok, was dat voor de buurt geen 
verrassing.

THEO EN LENI PERIODE (1979-1993)
In 1979 startten Theo en Leni Braber met Het 
Wapen en luidden meteen grote veranderingen in. 
Het waren in hart en ziel echte horecamensen, die 
daarvoor al in de Tempelierstraat een goed lopend 
horecagebeuren hadden. De grote zaal werd ge-
bouwd in 1985 en het hele interieur werd smaakvol 
ingericht met drankbeeldjes en andere ouderwetse 
horecaspullen. Theo en Leni waren geen stilzitters 
en Theo had steeds maar weer ideeën om alles nog 
mooier en gezelliger te maken. Het onbeduidende 
kroegje veranderde in een drukbezocht eetcafé. Het 
voor- en achterterras werd ook smaakvol opgeleukt 
met meubilair en beplanting.

Maar niet alleen de buurtbewoners kwamen 
langs, ook in de stad raakten de spareribsavonden 

en de saté bekend. Naast de Haarlemse midden-
stand vonden landelijke politici (vaak meegeno-
men na een vergadering op het stadhuis) en arties-
ten hun weg naar de Ramplaan voor een borrel of 
een uitstekende snelle hap. De zaal werd gebruikt 
voor bruiloften, partijen en vergaderingen en dat 
gaf nog weleens een gezellige drukte. Aangezien 
de sluitingstijd die van de gemiddelde sportkantine 
overtrof, kwamen vaak, na belangrijke wedstrijden, 
de spelers met aanhang langs. Was er gewonnen, 
dan was de uitbundigheid groot en bij verlies bleek 
alcohol ook wonderen te kunnen verrichten. Naast 
de inrichting en verbouwing van het eigen gebeu-
ren, heeft Theo ook de sportkantine bij de Fablohal 
onder handen genomen. Wie daar weleens komt, 
herkent de hand van de meester direct.

In 1993 vertrokken Theo en Leni naar Luxem-
burg om daar een hotel te gaan runnen, maar dat 
was gezien de ligging toch geen doorslaand succes. 
Daarna hebben zij in Waarland (N-H) een café 
annex zaalverhuur opgezet volgens de bekende 

‘ Dat café, ooit een walmende 
paardenstal, nu bruisend en 
urbaan hart van de buurt’

Bron: NHA -  
Nieuwe 
Haarlemsche 
Courant:  
27 april 1906

Bron: NHA -  
Haarlems 
Dagblad  
19 februari 
1938

PERIODE NA 1940
Het pand bleef in het bezit van Annie van den 
Brink maar zij stond niet meer achter de bar. Van 
1942 tot en met 1954 werd de uitbaatster ene 
Meijer-Schelfhout en heette het Café Meijer.

Vanaf 1959 werd het Café weer Het Wapen van 
Kennemerland genoemd. Gerard van Eerde pachtte 
het toen van haar. Gerard’s zwager, Jan Eichorn, 
kocht het pand in 1975 van Annie van den Brink. 
Zijn dochters runden een cafetaria en drankenhan-
del, dat was belastingtechnisch gunstig in com-
binatie met de kroeg... In mei 1979 verkocht Jan 
Eichorn het pand wegens emigratie naar Canada.

In een van zijn boeken beschreef de Haarlemse 
schrijver en wijkgenoot Louis Ferron het Wapen 
van Kennemerland: “…Het rook er voornamelijk 
naar aftershave en Cacharel en als je goed luister-
de, hoorde je nog de dixielandband naklinken die 
er de vorige avond gespeeld had (…). Dat café, ooit 
een walmende paardenstal, nu bruisend en urbaan 
hart van de buurt.”

Maar we laten beter Wim Bitter aan het woord, die 
het reilen en zeilen van het café een tijdje van dichtbij 
meemaakte.

DE EICHHORNPERIODE (1975-1979)
Toen ik 50 jaar geleden op de Ramplaan kwam 
wonen, heb ik het café nog meegemaakt onder 
bovengenoemde familie Eichorn. Het kroegje zag 
er in die tijd niet echt uitnodigend uit. Van binnen 
was het klein, sober en donker ingericht met een 

Bron: NHA -  
Nieuwe Haarlemsche Courant: 9 april 1938
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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.

Wijkkrant Ramplaankwartier   2928   Wijkkrant Ramplaankwartier



formule. Ook hier werd er stevig verbouwd en 
fantastisch en sfeervol ingericht. Helaas is dat 
restaurant in brand opgegaan en op die plaats zijn 
nu woonhuizen gebouwd

PERIODE PETER VAN DE WAL (1993-2006)
Toen Peter van der Wal in 1993 het stokje overnam, 
had hij al een goedlopende snackbar in de Cron-
jéstraat. De formule veranderde niet veel, maar de 
kaart breidde zich wat meer uit. De spareribavon-
den bleven gehandhaafd en hij serveerde een goede 
maaltijd, die ervoor zorgde dat het Wapen ook in de 
stad en zelfs daarbuiten bekend werd. Veel midden-
standers ontmoetten elkaar hier en op donderdag-
middag, als er geklaverjast werd, was er een heel 
divers gezelschap variërend van marktkoopman tot 
textielfabrikanten van de Fashion Tower. 

Er was een visclub, die regelmatig naar Zuide-
wind (bij Noord-Scharwoude) ging, om daar het 
dobbertje te laten duiken. Maar van enige vangst 
heb ik niets gemerkt, dus de gezelligheid zal wel de 
hoofdmoot gevormd hebben. Er was een drukbe-
zochte stamtafel waar zowel buurtbewoners als 
niet-buurtgenoten graag aanschoven. Vaste gasten 
waren onder andere buurtbewoner en wethouder 
Ab van Schooten, oud voetbalinternational Loek 
Biesbroeck en Freek van Muiswinkel. Met Nieuw-
jaar was er voor de stamgasten op 1 januari een 
gigantisch buffet. Serviceclubs als Lions en Zonta 
hadden vaste vergaderdagen, op sommige zonda-
gen was er jazzmuziek en door de week wisselden 
bruiloften, condoléances en/of andere festiviteiten 
zich af. De Club van 100 had een kast met laatjes, 
waarin maandelijks wat geofferd werd. Van deze 
vorm van contributie werden uitstapjes georgani-
seerd of feestavonden met een thema gehouden. 
Ook met de buurtfeesten speelde Het Wapen 
een belangrijke rol met voor de tent een podium 
waarop een band speelde. En natuurlijk was er met 
Koninginnedag oranjebitter en aangepaste happen. 
Van Kerstmis tot Nieuwjaar waren de bomen aan 
de ingang van het Koeienpad en zijterras voorzien 
van lichtjes. Op het terras stond een arrenslee met 
Kerstman en op het terras werd een mini-winter-
dorp geplaatst. Het gebouw zelf werd uitgelicht en 
van heinde en ver kwam publiek. Bij voetbalwed-
strijden op TV was in de zaal een beamer met groot 
scherm en voor de inwendige mens werd uiteraard 
goed gezorgd. 

Net als bij zijn voorgangers stond bij Peter van 
der Wal de gastvrijheid hoog in het vaandel. Hij had 
dan ook perfect personeel, waarvan mij namen te 
binnen schieten als:
•  Sonja, die uit Den-Haag kwam, een lekker accent 
in het taalgebruik had “Hi Schat, drukke dag ge-
had?” en die hutspot vertaalde als Peen en Ui.
•  Of Wence en Vera die net zo makkelijk de zaal in 
de bediening erbij betrokken als het druk was en 
van iedereen wisten wat de bestelling zou zijn.
•  En Willem Draaijer, die al bij Theo werkte, was 
een favoriete barkeeper met humor en mensenken-

nis. Later is hij de kantine gaan runnen van tennis-
club HLTC en wist ook daar culinaire hoogstandjes 
tot stand te brengen.
•  Jan, uit Amsterdam, was een zeer ervaren kracht 
achter de bar. Hij verbaasde zich steeds maar over 
het feit dat mensen zich in zo’n burgerlijk buurtje 
wilde vestigen. Hij is later vertrokken naar Bloe-
mendaal (’t Hemeltje).
•  Ton Diecker was ook zo’n doorkneed horeca-
dier, die precies de juiste toon bij iedereen wist te 
vinden en bij zo’n gemêleerd publiek getuigde dat 
van vakwerk.

Van de vaste klanten was Jan van Wooning een 
heel aparte. Zeer wel bespraakt als marktkoopman 
had hij soms de meest aparte handel bij zich en als 

er een op en top geklede makelaar binnenkwam, 
riep hij: “Taxi!”. Dit werd niet altijd gewaardeerd. 
Of toen hij met kerstbomen verscheen en een 
mevrouw zei: “Ik wil een kleintje”, was dat voor 
Jan reden om te antwoorden: “Ja, daar begin ik niet 
aan, dan krijg ik last met mijn vrouw.”

PERIODE EDWIN TAKENS TOT NU
In 2006 nam Edwin Takens de teugels in handen en 
aangezien hij uit de school kwam van Herman den 
Blijker wilde hij er een sterrenrestaurant van ma-
ken. Hij verwijderde onmiddellijk de saté en ribs en 
daarvoor kwamen dropsoep en andere prijzige ge-
rechten. Het grote publiek haakte af, maar hij bleef 
toch doorzetten. Jammer, want hij had best leuke 
plannen om wat meer culturele happenings in 
de zaal te laten plaats-
vinden. Na drie jaar is hij 
gestopt, maar misschien 
wel goed te weten dat 
hij de huidige eigenaar 
Robbert van Berkel in zijn 
opleiding begeleid heeft. 

Peter van der Wal 
heeft toen het pand mee 
verkocht. Hij had eerst 
plannen om het naast-
gelegen huis, dat in zijn 
bezit was gekomen, bij het 
café te betrekken en zo een 
bescheiden hotel/confe-
rentieplek te maken. Maar 
de gemeente lag dwars met 
vergunningen en het huis is 
verkocht aan een stichting 
voor kinderopvang.

De Orde bedankt Wim voor 
zijn bijdrage en gaat verder met 
het volgende agendapunt.

mer tegengekomen. Een van de dochters van Jan 
Eichorn meldde ons vanuit Canada dat in haar tijd 
de naam Stinkende Emmer onbekend was. We zijn 
er wel erachter gekomen dat het verhaal van de 
vissersvrouwen vroeger al achterop de menu’s van 
Kraantje Lek stond. De term visvrouwen dekt de 
lading niet. Het waren eigenlijk vislopers; op oude 
prenten zijn namelijk ook mannen als visloper 
te zien. In Haarlem werd al in de 16e eeuw zeevis 
verhandeld. In 1603 werd de eerste vishal gebouwd 
waar de Zandvoort-visvrouwen hun vis naar toe 
brachten. In de loop van de 18de eeuw ging de vis-
handel in Haarlem achteruit, waardoor de Vishal in 
verval raakte. Daarom besloot men in 1767 om een 
nieuwe en kleinere vishal te bouwen. Die kleinere 
Vishal – de huidige – kwam in 1769 gereed.

Er waren drie mogelijkheden voor de visvrouwen 
om naar Haarlem te komen. Via het huidige Vissers- 
pad dat eindigde bij Kraantje Lek en verder via het 
Zandvoorterpad richting Zijlweg en toegangspoort 
Haarlem. Een pad door de duinen dat door Elswout 
en ter hoogte van de Marcelisvaart liep. Een pad ter 
hoogte van de huidige Zandvoortselaan waardoor 
de vrouwen aan de zuidkant door de poort Haarlem 
binnenliepen. En een belangrijk feit: de vrouwen 
droegen geen emmers maar draagmanden op hun 
rug (een soort rugzak dus).

MYTHE
Aangezien het Wapen van Kennemerland pas 
gebouwd is in het tweede deel van de 19e eeuw en 
er geen enkel artikel in welke krant dan ook over de 
Stinkende Emmer rept, denken wij dat het Wapen 
van Kennemerland nimmer deze geuzennaam heeft 
gehad. In de jaren ‘80 van de 20e eeuw was het 
Wapen van Kennemerland een goedlopend café, 
waarbij de aanwezige reclamejongens wellicht Theo 
den Braber op een idee hebben gebracht. En het 
werkt nog steeds. Menigeen rept nog immer over 

De Stinkende Emmer. Op de paal aan het eind van 
het Koeienpad (bij de ingang van Duinvliet) staat 
een pijl wijzend naar het Wapen van Kennemer-
land v/h de Stinkende Emmer. Op Internet staan 
allemaal verwijzingen naar de mythe, die men 
braaf (en soms euforisch) van elkaar overschrijft.

Misschien is de mythe wel waar, maar was de 
locatie van het café op een andere plaats. Denk 
aan Kraantje Lek, of bij de Munterslaan - daar 
stond ook een oud gebouwtje - of dichterbij 
langs de Marcelisvaart het inmiddels verval-
len huisje. Ergens wordt het Hof van Holland 
gesitueerd op de Ramplaan met als bijnaam 
de Stinkende Emmer. Het Hof van Holland 
was echter een café op de Grote Markt. De 
visvrouwen kwamen bij de cafeetjes in de 
buurt van Loetje en bij de Herberg “’t Gulden 
Klaverbladt” (de Haringbuys; Zandvoortse-
laan bij de Rotonde).

35 jaar na het openbaren van de mythe in 
de wijkkrant is er nog immer geen duidelijk-
heid. Zullen we het ooit weten?

‘ Als er een op en top geklede make- 
laar binnenkwam, riep hij: “Taxi!”

Het Wapen van Kennermerland heet weer:  
“Vanouds de Stinkende Emmer”
Het café aan het eind van de Ramplaan, tot voor kort bekend als het 
“Wapen van Kennemerland” is van naam veranderd. Aan de gevel 
hangt nu een door Max Koning geschilderd uithangbord met daar de 
“nieuwe” naam… “Vanouds de stinkende emmer”. Deze onwelrieken-
de betiteling schijnt lang geleden al bij de uitspanning gehoord te 
hebben. Over het hoe en waarom doen twee, overigens onbevestigde 
verhalen de ronde. Op de eerste plaats was het café vroeger een 
pleisterplaats voor vissers uit Zandvoort en deze zouden emmers 
met vis bij zich hebben gehad, die een ongetwijfeld onprettige lucht 
zullen hebben verspreid. Het tweede verhaal is dat vroeger het toilet 
zich buiten bevond, een situatie die rond de eeuwwisseling normaal 
was, de rest kunt u natuurlijk wel raden. Wij hebben geprobeerd de 
ware toedracht te achterhalen, maar helaas is dat ons niet gelukt. 
Mocht er onder u iemand zijn, die er meer over kan vertellen, dan 
hopen wij dat u even de redactie belt.

DE STINKENDE EMMER
In de wijkkrant van september 1986 lazen we het 
volgende artikel:

In de nummers erna werden geen nieuwe inzich-
ten gepubliceerd. Tot op vandaag hangt er bij 
de ingang een bord met “Vanouds de stinkende 
emmer” erop. Dit najaar bezochten wij Max Koning 
in zijn atelier. Max beklemtoonde dat het huidige 
bordje niet van hem is en hij vindt het huidige ook 
niet mooi. Hij heeft het oude uithangbordje in 1986 
geschilderd in opdracht van Theo den Braber (de 
toenmalige eigenaar) die het oude heeft meegeno-
men. Waar de naam vandaan kwam, wist Max ons 
helaas niet te vertellen. Bij onze zoektocht in het 
Noord-Hollands archief (digitaal) zijn we geen en-
kele keer in oude kranten de naam Stinkende Em-
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HÉ BUUF
Het was weer als vanouds, de eerste 
repetitieavond op 11 november met 
Annika na haar zwangerschapsverlof. 
Wat een energie. We zijn begon-
nen met een voor ons heel nieuw 
nummer: Someone to you van The 
Banners. Het klonk de eerste keer 
al gelijk heel mooi, uiteraard nog 
lang niet perfect, maar daar gaan 
we nog volop mee aan de slag. Ook 
onze oude nummers hebben we 

weer opgepakt o.a. In your arms van 
Chef’Special, All things under the 
sun van Wulf en Oceaan van Racoon.

We hopen in januari weer mee 
te mogen en kunnen doen met de 
korendagen in Paradiso, maar daar 
is op dit moment helaas nog niets 
van te zeggen. We hebben in ieder 
geval weer veel plezier in het samen 
zingen. Doe je mee?
Info: koorhebuuf@gmail.com

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO

 I n het Ramplaankwartier vervagen de grenzen tussen 
Natuur & Cultuur, zo blijkt uit enkele waarnemingen. 
Op verschillende plaatsen zien wij een innige ver-
strengeling van weelderige begroeiing met verlich-
tings-armaturen. In de Jan de Mijterlaan ondervindt 

een klimop-plant steun, warmte en verlichting van een wel-
willende lantaarnpaal, die op haar beurt mooie sier maakt 
met het omhelzende groen. Een ander beeld zien we in een 
tuin aan de Ramplaan, waar lampenkappen quasinonchalant 

boven een boompje bungelen. Navraag ter plaatste leerde 
ons, dat de lampenkappen deel uitmaken van een bescher-
mende ondersteuning van een net geplant perenboompje, 
dat net een jong scheutje had gekregen en dat nog even 
aan de felle zon moest wennen. Boompje en scheut maken 
het inmiddels goed en het geheel trekt veel nieuwsgierige 
kijkers, waar de lokale horeca weer prima garen bij spint. 
De lampenkappen mogen dus blijven hangen, ijs en weder 
dienende, want mens en plant gaan hand-in-hand.

Liever wat wilder? Kom dan naar Kraantje Lek 

Kerst

Kerst

We hebben een heerlijk driegangenlunch voor 
u samengesteld! Reserveren kan voor 24, 25 
of  26 december via onze website, telefoon of  
loop even bij ons binnen. 

Coquilles
king bolet | bospeen | truffel aardappel | 

 morillesaus

Stoofperen
Pedro Ximenez glaze | pure chocolade | blauwe 

kaas crème

Lende van hert
rozemarijnpolenta | gepofte biet | groene asperge | 

pastinaak | pompoen | wildsaus

Menu
37,50 P.p

We serveren voor jullie een viergangenmenu op 
24 en 25 december. Op 26 december kunt u van 
ons a la carte menu bestellen! Reserveren kan 
via de website, telefoon of  loop even binnen. 

Mouse van doperwt
gerookte zalm | mierikswortel saus

Hertenhaas
wildsaus met kastanje | karamel sjalot | spruitjes | 

gebraden duivenborst | pastinaak crème | schuim van 
biet | eekhoorntjesbrood | risotto

Licht gegaarde coquille
zoetzuur van pompoen | gegrilde coquille | gamba | 

citrus hangop

Menu
52,50 P.p

vanillepeer
banketroom | vanillesabayon | wit chocoijs

www.wapenvankennemerland.nl • 023-5240532

www.kraantjelek.nl • 023-5241266
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 De in ‘s-Gravenhage geboren Godfried Bom-
ans, die later in Bloemendaal zou overlij-
den, was bij leven goed bekend met ‘ons 
kwartier’. Zijn goede vriend en wijkgenoot 
Harry Prenen woonde op de hoek Ramp-

laan- Brouwerskolk. Vanuit het huis van zijn vriend is 
menig wandeling gemaakt via het Koeienpaadje richting 
Kraantje Lek, om aldaar een bijeenkomst bij te wonen 
van ‘The Dickens Fellowship’. Het is dan ook begrijpelijk 
dat zich onder onze kwartiergenoten enige leden bevin-
den die lid zijn van het ‘Godfried Bomans Genootschap’.

En gaarne zouden zij ook nu nog eens 
een keer met hem, hoewel reeds in de 
hemel verkerend, willen praten over 
nu……..

Maar ja, hoe valt iemand die 
in Heerlijkheid is overgegaan 
te bereiken? Via de Gouden 
Gids word je niet wijzer en 
al googelend bleek dat veel 
verversingshuizen of uit-
spanningen de naam Hemel 
dragen. Rijst de vraag: Is 
de schrijver niet halverwe-
ge de opwaartse weg blijven 
steken? Nee, dus! Wat nu bleek, 
is dat satellietverbindingen ons 
toch makkelijker in staat stellen in 
contact te treden met het opperleven, 
dan de mogelijkheden door middel van 
kabel of lijn. Eindelijk kregen we dan verbinding, 
weliswaar gepaard gaande met een lichte ruis, maar er 
werd opgenomen. ‘Met Petrus’, zo klonk het en op de 
achtergrond was duidelijk harpmuziek en bazuinge-
schal te horen. ‘Wat wilt u, want u komt niet voor op 
mijn lijst van diegenen die vandaag in heerlijkheid zijn 
overgegaan?’

Tijdens onze mededeling dat wij graag met Godfried 
Bomans wilden praten, viel de lijn even weg. ‘Godfried, 
welke Godfried’, zo sprak Petrus, wij hebben er hier nog-
al wat met die naam. Godfried van Bouillon, de soep-
koning, Godfried van Amstel, die eigenlijk Gijsbrecht 
heet, maar u wilt dus graag Godfried de schrijver aan de 
lijn? Eigenlijk doen we dit nooit, maar goed voor deze 
keer dan! Het wordt trouwens wel even kijken waar hij 
uithangt, want daarnet was hij nog aan het simultaan 
schaken met 24 jonge engelen. Ja, hij ligt goed bij de 

www.goboschrijfhemel.com

jeugd.’ ‘Kan het even wat rustiger?’ verhief Petrus zijn 
stem en we hoorden een licht gefladder. ‘Die nieuwko-
mers zijn soms wel wat druk. Ik hoor trouwens net dat 
hij weer met Wim Sonneveld achter de vleugel wat oude 
teksten zit op te halen, maar hier is hij dan.’

 ‘Wat goed dat u mij heeft weten te traceren’, klonk de 
overbekende warme stem van Godfried Bomans zelve. 
‘Ja, het was een lange weg hier naartoe, maar zeker de 
moeite waard! Hier heerst rust, regelmaat en iedereen 
gaat ontspannen met elkaar om. Aandoenlijk trouwens 

dat u, Ramplaankwartierbewoner, mij zo heeft weten 
te bereiken. Vroeger viel uw wijkje onder 

Overveen, hetwelk nu deel uitmaakt 
van de gemeente Bloemendaal. 

Daar heb ik mijn beste en tevens 
laatste levensjaren gewoond. 

Mijn goede vriend Harry Pre-
nen woonde natuurlijk op de 
grens van uw wijk, dus heb 
ook ik daar menig voetstap 
liggen. Dat de koeien geen 
bellen meer dragen, had ik al 
meegekregen. Maar ik vind 
het bijzonder jammer dat 

Bennebroek nu ook deel uit-
maakt van Bloemendaal. Alles 

breidt maar uit en wordt zo 
toch moeilijker bestuurbaar? Nee, 

de kleinschaligheid van het dorp 
Bloemendaal was mij juist zo dierbaar. 

Maar ik kan niet te lang met u praten, want ik 
heb vanmiddag vliegles voor mijn volledig Engelen-
brevet. Voor de theorie ben ik reeds geslaagd. Naar ik 
recent heb vernomen is dat mijn boek ‘Kopstukken’ 
vernieuwd en aangepast wordt, zodat nu ook jeug-
digen en mensen met een taalachterstand van mijn 
werk op de hoogte kunnen worden gesteld. Hoewel 
vereerd, maan ik u van hieruit, houd het taalgebruik 
deugdzaam en fatsoenlijk, dus verval niet in schuine 
taal, gebral of vunzigheid! Er zijn hier zoal heel wat 
vakbroeders: Simon, Gerard, Cees en Harry. Harry 
heeft trouwens net als ik wel wat moeite met het rook-
verbod dat hier is ingesteld. En een rookgedoogruimte 
inrichten is hier helaas totaal onbespreekbaar. Maar 
wat we nu nog zouden verzinnen, we hoeven het niet 
meer op schrift te stellen. Het boekenbal, we denken 
er geeneens meer aan. Hier geldt slechts verdieping in 
het BOEK der BOEKEN! Ik vernam trouwens dat mijn 

goede vriendin Mies Bouwman ook is overleden. Ik 
heb haar hier nog niet mogen ontmoeten. Maar goed, 
het was mij aangenaam en trouwens: uw beltegoed zal 
inmiddels wel aardig geslonken zijn. U ziet, de nieuwe 
termen zijn mij niet vreemd! Maar nu trek ik mij weer 
even terug voor een korte rust op mijn wolk.

Een hemelse mijmering over een samenzijn met vrienden aan het strand van Bloemendaal  

U begrijpt dat dit mij aangename gesprek, maar één-
malig kan zijn! Wees ervan overtuigd, dat moge uw tijd 
zijn gekomen, ik u zal verwelkomen aan de poort. TOT 
DAN, HET GA U GOED!’ 

 Wim Bitter

‘Maar ik kan 
niet te lang met u 

praten, want ik heb 
vanmiddag vliegles 
voor mijn volledig 

Engelenbrevet’

COLUMN WIM BITTER
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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

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

•  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

 A an 20 vertellers is 
gevraagd op het thema 
geluk te reflecteren. 
Onder hen zijn de Haar-
lemse burgemeester 

Jos Wienen, priester/kunsthistoricus 
Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, 
waterpolocoach Robin van Galen, 
journalist Mirjam van der Vegt en de 
Haarlemse bisschop Jan Hendriks. De 
tentoonstelling omvat foto’s, video’s, 
kunstwerken, poëzie, podcasts en mu-
ziekcomposities. Sommige deelnemers 
verbleven een tijd in de KoepelKathe-
draal om aan hun bijdrage te werken, 
anderen dachten thuis na over geluk.

De Kathedraal is bij uitstek een plek 
die bezoekers uitnodigt om stil te 
staan bij hun geluksgevoel. De zoek-
tocht naar dat gevoel is van alle tijden 
en ook nu onverminderd van grote 
betekenis. Al was het maar omdat voor 
menigeen het levensgeluk - ondanks 
het feit dat we in ons land per saldo 
gezonder en welvarender zijn gewor-
den - onder druk staat. Zo is er onder 
ouderen eenzaamheid en groeit de 
werk- en schooluitval onder jongeren. 

Deze thematentoonstelling gaat over het zoeken,  
delen en verbeelden van geluk. De KoepelKathedraal 
wil nadrukkelijker naar buiten treden en mensen  
uitnodigen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud 
aan de zoektocht naar geluk. Dat ge-
beurt mede op basis van speciaal voor 
dit thema gemaakte orgelcomposities, 
het lopen van een labyrint door de 
KoepelKathedraal en persoonlijke ver-
halen van deelnemers over wat geluk 
voor hen betekent. Ook zijn in de kerk 
verhalen te horen die verwijzen naar 
de offers die heiligen zich lang geleden 
getroostten om het geluk te bereiken. 

De route voert langs het Willibror-
dusorgel, het middenschip, de zijka-
pellen, de zijbeuken, de kooromgang 
en de straalkapellen. In aansluiting op 
de tentoonstelling worden onder meer 
lezingen, concerten en workshops ge-
organiseerd. Het volledige programma 
en alle deelnemers zijn te vinden op 
www.koepelkathedraal.nl. 

Geloof in Geluk is t/m 3 april 2022 te 
zien. Ma t/m za van 10.30 tot 17.00 uur 
en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.  
Entree (incl. beklimming torens):  
volwassenen € 8,50, online € 7,50, 
kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,00 (tot 4 jaar 
gratis), Bankgiro Loterij, VIP-kaart & 
houders HaarlemPas: gratis. 

Geloof in Geluk 
in KoepelKathedraal

IN DE AGENDA

Voor Ramplaankwartier 
bewoners 50 % korting!
Je ontvangt 50% korting op twee 
tickets voor de tentoonstelling Geloof 
in Geluk. De kortingscode is: gig-kk-b 
(te gebruiken tot 1 januari 2022). 
Tickets zijn met korting te bestellen 
op:  www.koepelkathedraal.nl/plan-
je-bezoek

Kerst in de crypte
Voor de derde keer opent de Koepel-
Kathedraal de crypte in kerststijl. Laat 
je betoveren in deze ondergrondse 
crypte. Verken de ondergrondse 
gangen met ruim 300 kerstgroepen 
en volg de modelspoortreinen rijdend 
door unieke, verlichte miniatuurdor-
pen. Er is kerstmuziek en heel veel 
verlichte kerstbomen: het ideale 
uitstapje om alvast in de kerstsferen 
te komen. Je waant je in een prachtig 
aangeklede Charles Dickens-achtige 
setting. Door de ‘binnenbocht’ rijden 
maar liefst 4 modelspoor treinen 
over 80 meter rails, gemaakt door de 
vrijwillige bouwers van de NZH-Hob-
byclub. De Hollandse Elfstedendor-
pen, een Formule 1-circuit, Santa’s 
Wonderland, Scrooge en zelfs een 
heus skidorp met skilift en piste 
worden gerealiseerd door de Kerst-
dorpClub. Kinderen kijken hun ogen 
uit, terwijl (groot-)ouders de ruim 300 
kerstgroepen uit alle hoeken van de 
wereld van een verzamelaar bewon-
deren. Op het horecaplein schen-
ken we warme chocolademelk met 
slagroom en er is glühwein. De geur 
van appeltaart hangt in de lucht en 
kids smullen van warme wafels met 
kerstversiering. We zien u daar graag.

50%
korting voor 
Wijkkrant-

lezers
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Nieuwe vleugel Teylers 
Dinsdag 30 november opende Hare 
Majesteit Koningin Máxima het 
Pieter Teylers Huis. Het 18de-eeuwse 
woonhuis van de founding father 
van het museum is na een grondige 
restauratie opengesteld voor het pu-
bliek. Enkele ruimtes behoren tot de 
best bewaarde historische interieurs 
van Nederland uit de 18de eeuw. 
Maar het huis is meer dan een reis 
terug in de tijd: bezoekers kunnen 
er meer ontdekken over de Verlich-
tingsidealen van Pieter Teyler en hun 
betekenis voor het nu. Er worden 
bijvoorbeeld hedendaagse maecenas-
sen en wereldverbeteraars uitgelicht. 
Van Clarence Seedorf, die met zijn 
Champions for Children Foundation 
sportonderwijs voor kinderen in 
achterstandswijken stimuleert, tot 
Beyoncé, die zich inzet voor de Black 
Lives Matter-beweging en de gelijk-
waardigheid van vrouwen en meisjes. 
Het zijn de ‘Teylers van nu’.
teylersmuseum.nl

IN DE AGENDA

Theater Elswout
Ook deze maand in Theater Elswout 
weer veel verhalen voor ‘de jongsten, 
de jongeren en volwassenen’. Mon-
kie, de mooiste vis van de zee, een 
kerstverhaal en voor de kinderen die 
houden van dansen is er de Winter-
jump: van bekende kinderliedjes tot 
vette disco. Kijk voor het programma 
op theaterelswout.nl

 U itvinder, onderzoeker en 
kunstenaar Leonardo da Vinci 
was een van de eersten die 

zich afvroeg waarom de lucht blauw 
is, hoe vogels toch kunnen vliegen en 
hoe water zich gedraagt. Nauwkeurig 
bekeek en beschreef hij hoe vogels in 
de lucht konden blijven, om de kennis 
vervolgens om te zetten in prachtige 
bouwtekeningen van vliegmachines.  
Biomimicry voordat het woord be-
stond. Biomimicry is een samentrek-
king van twee Griekse woorden: Bios 
= leven, Mimesis = imitatie. Het is de 
kunst en wetenschap die strategieën 

 Voor allen die óók weleens door 
de duinen lopen, een interes-
sant vogeltje van een tak zien 

wegfladderen maar geen idee hebben 
naar wat je zonet gekeken hebt:  
Jesse Zwart (zoon van fysiotherapeut 
Elco, ook een fervent vogelaar) heeft 
voor de beginnende genieter een  
handig boekje uitgegeven om je op 
weg te helpen.  
Kosten: € 22,50, verkrijgbaar via  
info@dagjeindenatuur.nl of bij de 
praktijk, Zuider Tuindorpslaan 2.

uit de natuur bestudeert, als inspiratie 
gebruikt en navolgt om problemen 
in onze menselijke maatschappij op 
te lossen, bijvoorbeeld een zonnecel 
geïnspireerd op een blad. En wist je dat 
de vorm van de zwemvinnen van een 
walvis de inspiratie is voor rotorbladen 
van een windturbine? Of dat de snavel 
van een ijsvogel diende als voorbeeld 
voor het ontwerp van een hogesnel-
heidstrein in Japan? 
Di. t/m zo. van 10.00 tot 17.00 uur. In de 
kerstvakantie ook op maandag. Er worden 
in de vakantie veel activiteiten georgani-
seerd. Check hiervoor de website.

Wat hoor  
ik nou? 

Spechten op de fiets
Wat we van slimme natuur kunnen leren: de kunst 
van het afkijken. Dit is te zien in deze tentoonstelling 
in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen. 

Wijkkrant Ramplaankwartier   39



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


