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Meer verbinding
Het nieuwe jaar is (toch nog) knallend feestelijk
ingeluid. De wijkraad hoopt op een goed jaar voor
iedereen in onze wijk, waarbij het coronavirus hopelijk
een beetje naar de achtergrond kan verschuiven.

J

uist in deze tijd is de verbinding
in de wijk, van buren onder elkaar en in de straten, van extra
groot belang. Laten we vooral
met elkaar blijven nadenken
wat er wel kan en hoe we dat
op een creatieve manier vorm kunnen
geven. Dit jaar zal er meer duidelijk
worden over de subsidiemogelijkheden
voor het SpaarGasproject. Dan kan er
eindelijk een begin worden gemaakt
met concretisering van de plannen
voor een energietransitie in onze wijk.

ROLLANDSLAAN RENOVATIE
Een flink deel van de Rollandslaan
is inmiddels gerenoveerd. De werkzaamheden tot en met de inrit naar
de Dekatuin zullen half maart gereed
zijn. In het volgende bouwoverleg
op 10 februari zal een knoop worden
doorgehakt over de planning van de
uitvoering van het onderhoud aan de
Vlaamseweg.
RATTENOVERLAST
Zoals in de vorige wijkkrant al werd
gemeld doet de gemeente Haarlem een

proef met speciaal ontwikkelde rattenvallen om de overlast aan te pakken
in het riool. Het systeem detecteert
warmte en beweging en doodt de rat.
Er wordt geen gif of lokaas gebruikt en
het heeft geen invloed op de afvalwaterstroom in het riool.
U kunt ook zelf iets doen om de
overlast te verminderen; tips daarvoor
zijn te vinden op www.haarlem.nl/
rattenoverlast. En als u overlast heeft,
kunt u dat melden via www.spaarnelanden.nl/melding. Op elke melding
wordt gereageerd.

NIEUWE GEBIEDSVERBINDER
VOOR ONZE WIJK
Moira Faber was vele jaren de directe contactpersoon van de gemeente
Haarlem voor onze wijk. Sinds kort
heeft Guda Kay haar taken overgenomen. Guda woont sinds 6 jaar in Haarlem, in Zijlweg-West, en kent Haarlem-West daardoor al redelijk goed.
Zij is sociaalgeograaf van achtergrond,
met afstudeerrichting stad en platteland. De afgelopen jaren heeft zij als
proces- en innovatiemanager gewerkt

bij onderzoeksbureau Motivaction in
Amsterdam, in het team dat werkt voor
opdrachtgevers bij de landelijke, provinciale en lokale overheden, zorg- en
onderwijsinstellingen en goede-doelenorganisaties. Daarvoor werkte zij een
aantal jaar bij de gemeente Alkmaar
als manager regiotaken op het gebied
van wonen en verkeer en vervoer. In
de functie van gebiedsverbinder kan
zij zich nog meer richten op concrete
maatschappelijke vraagstukken en kan
zij haar eerdere ervaring van werken
binnen een commerciële organisatie
meenemen. De invulling van de functie
is vooralsnog voor een half jaar.

APP BUITEN BETER
Via de gratis te downloaden app
‘Buiten beter’ (of via www.haarlem.nl/
melding-doen) kunnen wijkbewoners
eenvoudig en snel problemen melden bij de gemeente, zoals niet-werkende lantaarns, loszittende tegels,
rondslingerend afval e.d. Het is niet
nodig dit bij de wijkraad of tijdens een
wijkraadsvergadering te melden.
WIJKRAADSVERGADERINGEN
EN WIJKKRANT
Vanwege het Covid19-virus moet de
wijkraad nog steeds online vergaderen
via Zoom. Wij stellen wijkbewoners in
staat om daaraan desgewenst deel te
nemen. De agenda en de verslagen van
die vergaderingen zijn te vinden op de
website www.ramplaankwartier.info
en op Buurbook. Wij kunnen voorlopig
nog niet vergaderen in de Blinkert of
het Speeltuingebouw. Het ligt uiteraard in de bedoeling om, zodra dit mogelijk is, weer fysiek bijeen te komen.
De kopijdatum voor de volgende wijkkrant is 28 maart 2022.
DOE MEE
De volgende vergadering van de
wijkraad staat gepland voor 22 maart
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 lezen wat er in de vorige vergaderingen
is besproken.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter
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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

HANNY DE BRUIJN
U I T VA A RT V E R Z O R G I N G
Warm 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
HANNY D E BRU I J N U I T VAART V E R ZO RG I N G
ALT I J D WAR M E N BE T RO K K E N
06-38662153
INFO@HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL
WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

Helden in onze wijk
De vaste ontmoetingsmomenten in onze wijk zijn schaars geworden.

H

et laatste wijkfeest
dateert van 2018, het
bezoek van zingende
schoolkinderen aan De
Blinkert op Sint-Maarten is al twee opeenvolgende jaren
afgelast en de dagelijkse gesprekken in
de DEKA-markt zijn vanwege het dragen van een mondkapje flink ingekort.
Het klinkt wat stoffig maar tegelijkertijd ook logisch: buurtbewoners die
elkaar ontmoeten, prettig met elkaar
omgaan en elkaar helpen, ervaren
meer verbinding. En bewoners die in
hun buurt meer verbinding ervaren,
zijn gelukkiger. Hoe dat precies werkt
weet ik niet, maar het Centraal Bureau
voor de Statistiek kan dit ongetwijfeld
toelichten.

ONTMOETEN
In het Ramplaankwartier beschikken
we over een aantal (deels informele)
ontmoetingsplekken: denk aan de
speeltuin, de DEKA-markt, De Blinkert
(niet alleen tijdens verkiezingsdagen)
en de Beatrixschool, waar kinderen maar ook ouders op het plein
bijeen komen, contact maken, naar
het welbevinden informeren en van
gedachten wisselen.Met de constatering van het CBS in het achterhoofd
ontstond de vraag of en in hoeverre we

deze plekken met elkaar in verbinding
kunnen brengen. Hoe kunnen we onze
ontmoetingsmomenten nieuw elan
inblazen?

LESPROGRAMMA
Het idee om antwoord op deze vragen
te vertalen in concrete acties die
aansluiten op een bestaande activiteit lag voor de hand. En vrij snel bij
een volgende gedachtesprong kwam
de cultuurweek van de Beatrixschool
in beeld. Tijdens de jaarlijkse cultuurweek is het lesprogramma van

nieuwe vraag: zou het mogelijk zijn
om de gebeurtenissen in de wijk als
“cultuur dichtbij” te beschouwen, en
op enigerlei wijze te integreren in het
programma van de cultuurweek?

THEMA HELDEN
Tijdens een verkennend gesprek
met de school is zeer positief hierop
gereageerd… nog mooier zou zijn – zo
is meegedeeld - als het lukt om hierbij
aan te sluiten bij het hoofdthema van
dit jaar: Helden. Ik dacht meteen aan
helden in onze wijk: de vrijwilligers die

‘Vrij snel kwam de cultuurweek van de
Beatrixschool in beeld’
de school anderhalve week gericht
op het organiseren van projecten op
het gebied van muziek, beeldende
vorming, beeldende kunst, fotografie,
drama, etc. Ook ouders worden bij de
projecten betrokken, niet alleen om
een helpende hand te bieden, maar ook
om tijdens de afsluiting de resultaten
te komen bekijken. Ik herinner me nog
goed de toneelopvoeringen in de gymzaal, het ontwerpen van fantasievolle
tekeningen en het kennismaken met
andere culturen. En toen rees er een

vorig jaar in het kader van de landelijke ‘cleanups’ geholpen hebben om
de wijk schoon te maken, onze kapper
die besloten heeft om Faraz uit Iran
een kans te geven om zijn vak weer
kunnen uit te voeren, en ik dacht aan
de verpleegkundigen in De Blinkert:
onze helden van de zorg.
Vraag/ Oproep: wie heeft ideeën
over de invulling van de cultuurweek
waarin we ruimte willen geven aan het
verhaal van de helden in onze wijk?
Jürgen Woudwijk, Wijkraadslid
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Spaargas en zonnepanelen

Afscheid van Jeanine
Puzzelbank
van start

D

Z

aterdag 29 januari 2022 was de
laatste werkdag van Jeanine in
onze Dekamarkt. Ondanks haar
geringe lengte was ze een bekende
verschijning. Een markante pose van
haar was de wijze waarop zij de melkvakken vulde. Zij lag dan languit en
versperde zo klanten de doorgang. Op
kinderen was ze zeer gesteld. Aan de
kassa hield ze altijd wel een vriendelijke
praatje met ze. Omstreeks sluitingstijd

van deze laatste zaterdag overrompelde
twee wijkraadsleden en twee hunner
kinderen haar met een glas champagne,
een presentje en wat fraaie tekeningen.
Zo kwamen we te weten dat ze haar
carrière gaat vervolgen in de Dekamarkt
in de Oranjeboomstraat. Ze was prettig
verrast door het onverwachte bezoek.
“Ennn, wilt u de bon mee?”
We zullen haar snel opzoeken in de
Leidsebuurt.

Oproepje

Wij zoeken mensen in onze wijk die een bijzondere
verzameling of hobby hebben en het leuk vinden om
dit met ons te delen. Heb je een leuk verhaal, of ken je iemand?
Stuur een mailtje aan ons: wijkkrantramplaankwartier@gmail.com.

De wijkdichter
Hoopvol heldergroen tussen rottend roestbruin
Moeizaam worden de dode en rottende bladeren weggeduwd
maak plaats voor kleine witte klokjes!
eerst alleen de groene steeltjes, rechtop en heldergroen tussen al dat
liggende bruine, schuine kopjes net kleine
witte dopjes, ze zeggen me, het licht komt eraan
een nieuwe fase breekt aan op weinig plekken nog te zien, maar geloof
me, er wordt gewerkt voor tien onder het aardoppervlak, in de lucht
het is dan wel nog in de winter maar je vindt er
witte stipjes van een volgend seizoen.
Simone de Maat
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e Puzzelbank Trefpunt
`t Trionk Haarlem gaat
op 23 januari 2022 open.
Vanaf zondag 23 januari 2022
kunnen buurtbewoners elke
zondag tussen 14 en 16 uur
legpuzzels ruilen.
De regels zijn simpel:
• Je ruilt een eigen legpuzzel in
voor een andere.
• Je puzzel is compleet, schoon,
en de doos is heel.
• Maximaal vier puzzels inleveren en meenemen.
• Je mag puzzels doneren.
• Maximaal vier personen tegelijk in de ruimte.
Er is ook De Puzzeltafel, waar
je gezamenlijk kunt werken aan
een puzzel. Er is een kopje thee
of koffie te koop en je ontmoet
andere puzzelaars. De puzzelbank is gratis. De organisatie is
volledig in handen van vrijwilligers, met ondersteuning van
Haarlem Effect. We zoeken nog
vrijwilligers!
Trefpunt `t Trionk.
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
Telefoon: 023-5324261
e-mail: trionk@haarlemeffect.nl

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)

Scrabble spelers

Gezocht: Mensen in Ramplaankwartier die van Scrabble
houden en af en toe een partij
willen spelen.
Info: 06–31 33 63 54.

Eind jaren-50 woningen aan de Hospeslaan.

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

Z

o heeft ook Onno, die bijna vijf
jaar geleden met zijn partner
Ivet en twee tieners op de
Hospeslaan is komen wonen, vragen.
Toen ze de woning uit 1959 betrokken,
was het al netjes geïsoleerd naar label
C: alle ramen hebben dubbel glas, het
dak is geïsoleerd en de kruipruimte is
gevuld met isolatieparels om de kou
uit de grond buiten de deur te houden. Ook hebben de vorige bewoners
PV-zonnepanelen gelegd die een flink

deel van de elektriciteitsvraag voor
hun rekening nemen.

MEEDOEN
Onno is zelf actief in het SpaarGas
team en wil graag meedoen aan het
project. Wel zit hij nog met een grote
vraag: “Ik heb al PV-panelen op mijn
dak. Hoe moet dat nu als ik voor het
project de benodigde PVT-panelen (die
naast elektriciteit ook warmte opwekken) moet laten installeren?” Omdat
deze vraag een van de meest gestelde
vragen is die binnenkomen bij SpaarGas, geven we hier kort antwoord.
OPLOSSINGEN
Een van de eerste stappen bij deelname aan SpaarGas is dat er een professioneel energieadvies voor je woning
komt. Daarin wordt beoordeeld of

er voldoende dakoppervlak is om de
PVT-panelen te leggen (al dan niet
naast je PV-panelen). Als er naast je
bestaande PV-panelen niet genoeg
dakruimte is, kun je:
✔ je PV-panelen verkopen om
ruimte te creëren voor de PVT-panelen
(SpaarGas probeert te regelen dat dit
collectief kan);
✔ minder dan de begrote 12m2
PVT-panelen leggen. Het tekort kun je,
zolang het warmtewijknet er nog niet
ligt, opvangen met de cv-ketel. Zodra
het wijknet er wel ligt, kan het tekort
aan PVT-panelen mogelijk worden
opgevangen door andere wijkbewoners
die overcapaciteit hebben;
✔ een dakkapel met daarin geïntegreerd het PVT-systeem installeren,
de Zonkapel. Die kan worden geplaatst
in een bestaand schuin dak. Zo creëer
je gelijk extra woonruimte. Of het kan
worden geïnstalleerd als vervanging
van een bestaande dakkapel.

SUBSIDIE
Onno en Ivet overwegen deze opties
nog, en daarvoor is nog even tijd. Dit
voorjaar wordt bekend of de beoogde
PAW-subsidie (van het Programma
Aardgasvrije Wijken) doorgaat.
Als dit gebeurt, kan het project echt
van start gaan. SpaarGas regelt dan het
professionele energieadvies en daarop
kunnen zij dan een goed afgewogen
beslissing nemen. Het antwoord op
deze vraag en andere vragen vind je op
www.ramplaankwartier.nl. Daar kun je
een huisdossier aanvragen en je vragen
stellen in online discussiefora. Ook
vind je daar een voorbeeld-huisdossier
op basis van de woning van Onno, een
handig voorbeeld voor bewoners van
andere huizen van dit type.

Hé Buuf! blijft doorzingen

Z

oals verwacht kon het optreden in januari in Paradiso niet doorgaan, maar wij
gaan gewoon door: we richten ons nu op het korenlint in september. We hebben
een aantal weken weer heerlijk met elkaar gezongen, tot de volgende lockdown
werd aangekondigd, helaas. Maar ook daar is iets op gevonden. Niet ideaal, maar wel
de beste oplossing voor wat er mogelijk is. We zoomen als we niet bij elkaar kunnen
zijn. Het is even wennen, maar sowieso beter dan niets én veel leuker en beter dan we
hadden gedacht. We zien elkaar, we spreken elkaar én we zingen met elkaar. Als het wel
kan, zingen we gezamenlijk in de Beatrix met eventueel een livestream voor degenen
die (nog) niet live mee kunnen doen. Doe je mee? Info: koorhebuuf@gmail.com
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Kijkend in de glazen bol

D

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 ontmoetingscentrum Tuindershart
- 	Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en
ergotherapie
-	Onderdeel van Kennemerhart

Anneloes Aalders

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

Acupunctuur voor dieren

Avacare_visitekaartje LV.indd 1
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Meer weten?
Bel 023 5 214 214
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an is de eerste voorspelling van
2022 dat in de Croesenstraat
een speeltuin verrijst die het
predikaat Mooiste Speeltuin
van Haarlem gaat verdienen.
En let op: die kabelbaan wordt niet alleen
door de kleintjes gebruikt maar ook door menig
ouder, in een vlaag van plots opflakkerende,
jeugdige overmoed. Veel materiaal is van naakt hout,
wat mooi is, al vrees ik dat het weldra vol zal staan met
graffiti of met versieringen die behalve de kunstenaar
geen mens begrijpt. Misschien heb ik het gemist, maar
hopelijk wordt ook het aangrenzende basketbalveldje
aangepakt. Nieuwe buckets graag, met netjes die niet in
de fik gestoken kunnen worden, en een nieuwe ondergrond want dat asfalt wordt al bij de eerste regendruppels spekglad.
Tweede voorspelling: de nieuwe Rollandslaan is zo
smal geworden dat elkander passeren een uitdaging is
geworden. Misschien een tikkie te smal, toch, achteraf?
Want je kunt erop wachten dat de eerste botsinkjes zich
er gaan voordoen of reeds hebben voorgedaan.
Derde voorspelling: ik denk dat na de lockdown de
winkelrij op het Ramplaan steeds hipper gaat worden.
De Houten Hond en de BeautyClinic zijn een voltreffer
en wanneer ik er voor de lockdown ook passeerde, de

salon van de opvolger van kapper Rob zat
altijd vol met klandizie. Hetzelfde gold trouwens voor de Curiosa-winkel van buurman
Rob. Er zou nog een caféetje tussen passen,
misschien een dependance van onze eigen
Stinkende Emmer? Een echte bruine kroeg,
waar gerookt mag worden, en waar op de
tafeltjes Perzische kleedjes liggen waarop bakjes
met pinda’s staan en grote glazen asbakken met aan de
onderkant zo’n ingelegde foto in de serie van oud-Overveen. Uiteraard worden er alleen smartlappen gedraaid.
Vierde voorspelling: in september vindt weer de
Formule-1 plaats en wedden dat de halve wijk dan is
overgenomen door supporters uit binnen- en vooral buitenland? Zelf overweeg ik ook mijn optrekje gedurende
dat weekend te verhuren, al aarzelt mijn vrouw omdat zij
het beeld niet uit haar hoofd krijgt van een stel dorstige
en hongerige Britten of Duitsers dat in ons bed ligt, onze
wc’s en douche gebruikt en dat hun opgewarmde prakkies via onze oven en ons keukengerei verorbert.
Vijfde voorspelling: in november zal het WK in Qatar
zoveel chauvinisme losmaken dat menig straatje weer
wordt omgetoverd tot oranje-bastion. In de Van Raephorststraat schijnt iemand te wonen die op dat gebied
gerust een trendsetter genoemd mag worden.

Frans van Deijl

‘Misschien een tikkie te smal, toch, achteraf?’
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HONDENTRIMSALON ELSWOUT
Complete vachtverzorging
voor uw hond
www.elswouthondentrimsalon.nl

DE HOUTEN HOND
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat
www.dehoutenhond.nl
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JONG IN DE WIJK

Ara Nape in beeld
Toen wij hier 28 jaar geleden kwamen wonen, werden we
verrast door een schorre kreet en zagen vervolgens een
roodgekleurde ara prachtig afsteken tegen de blauwe lucht.
tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!

een mooi boeket
voor jouw Valentijn

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

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

I

n die tijd waren er nog
meer ara’s maar dat is
een ander verhaal. Sindsdien heeft hij ons vaak
verrast. Als we in de tuin zaten
dan kondigde hij zich van
verre al aan met zijn schorre
kreten en dan waren het onze
kinderen die hem het eerst
spotten. Onze beide kinderen zijn al een poos uit huis
maar de laatste keer dat de ara
overvloog waren zij toevallig
allebei thuis. Zij hebben hem
nog gehoord en gezien!
De ara geniet nu van zijn
welverdiende pensioen. Deze
foto is één van de vele foto’s
die de kinderen van de ara hebben gemaakt; het is wel één
van de mooiste. Gefotografeerd
door onze zoon Robert.
We zijn benieuwd of meer
wijkbewoners mooie foto’s
hebben van de ara.
Ted van Berkel & Ellen Vink

MUIS IN DE WIJK
Fiduce Financieel Adviseurs

Levens- en Loopbaancoaching

Fiduce Financieel Adviseurs

Een persoonlijk
vooraf…Adviseurs
Fiducewoord
Financieel

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

Een persoonlijk woord vooraf…
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Tienercoaching
Jongvolwassenencoaching
www.openhartigcoaching.nl
Leerbegeleiding
info@openhartigcoaching.nl
Milou van der Wolk
0613825661
Dickmansstraat 24
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023 5247993
06 23140320

Door Pauline Baartmans
Hier een bol en daar een bol,
overal gekleurde wol.
Ik maak een warme sjaal, Beer, kom!
Dan doe ik hem bij je om.
Rond en rond en nog een keer,
HELA HO! Komt er nog meer?
Mmm... ik weet niet... ik ben bang...
voor jou alleen is hij te lang
Maar we kunnen HUPPETEE,
Wel de sjaal om met zijn twee.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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KWARTIERMAKERS
mogen ze geen enkele ruimte krijgen. Wij zijn de
baas.’ Zo heb ik het altijd gedaan. Veiligheid bij
Ajax is een keiharde wereld, maar ik snapte die
supporters wel. Ze houden van fysieke uitdaging,
ik ook. Het werk gaf me een enorme kick. Er zijn bij
veel clubs groeperingen die het voetbal misbruiken
als springplank voor handel in zwarte kaarten en
drugs. Dat zijn gewoon criminelen. Ik heb gesprekken meegemaakt, dat was regelrecht maffia.”
Na het vertrek van Van Praag als voorzitter
waren de zegeningen voor Michiel geteld. “Voetbal
hangt aan personen. De voorzitter neemt zijn eigen
apostelen mee. Zo ben ik binnengekomen en ook
weer vertrokken.”

ICEMAN WIM HOF
Na Ajax kwam Michiel in 2008 terecht bij een
beveiligingsbedrijf waar hij een kantoorbaan
kreeg. “Aanbestedingen en offertes schrijven. De
fysieke uitdaging ontbrak volledig.” Gelukkig wees

‘Het begint met koud douchen’

Je lichaam wordt
weerbaarder als
je het regelmatig
een koudeprikkel
geeft.

Wat ik doe is gebaseerd
op passie en liefde
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen buurtgenoten aan het woord. Deze keer Michiel Menting (66),
trainer ademmeditatie en koudegewenning. Samen met zijn vrouw
Monique (61) woont hij aan de Hospeslaan. Hun kinderen Joris (30)
en Loes (28) zijn al lang de het huis uit.

TEKST
JOOP K.
DE VRIES
FOTO’S
ARCHIEF
MICHIEL
MENTING
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M

ichiel haalde het afgelopen
jaar het Haarlems Dagblad en
Noord-Hollands Dagblad met
zijn trainingen. De journalisten
gingen in een ijsbad en wandelden ongeschoeid door de duinen. Zo ver gaat
uw wijkkrant niet. Het gesprek is gewoon thuis bij
Michiel die net terug is van een groepswandeling
van achttien kilometer over het strand. Maar laten
we bij het begin beginnen.

Wijkkrant Ramplaankwartier

Michiel, geboren in Tiel, ging naar het CIOS en
solliciteerde vervolgens veertig jaar geleden bij de
Haarlemse politie als sportinstructeur. “Ik gaf judo,
volleybal en basketbal. Dat was leuk, maar ik wilde
een fundamentele bijdrage leveren aan het beter
functioneren van politieagenten op straat. En ik
heb nog nooit een agent op straat zien basketballen. Toen heb ik mijn werk omgevormd tot docent
fysieke confrontatievaardigheden. Agenten leren
hoe ze iemand kunnen aanhouden zonder letsel te

veroorzaken. In die tijd werd er bij arrestaties nog
weleens gemept met zo’n grote stalen zaklamp, dat
wilden we niet meer. Ik heb ook meegewerkt aan
autoprocedures: rijdend voertuig klemzetten, rennen naar de auto, verdachten uit de auto halen en
achter in de politieauto zetten. Eindeloos met een
team oefenen in een grote loods in de Waarderpolder tot de hele procedure in anderhalve minuut
kon worden afgehandeld. Dat is topsport. Ook voor
woninginvallen in drugspanden ontwikkelden we
procedures. Ik ging soms mee om te leren van de
praktijk. Ik lees geen boeken, maar ik heb wel analytisch vermogen. Ik vond het weergaloos werk.”

AJAX BEVEILIGEN
In 1996 werd Michiel door Ajax gevraagd om
het veiligheidsbeleid te professionaliseren. “Ik
kende Michael van Praag goed van een recreatief
volleybalclubje dat ik trainde. We hadden hem
gepusht voorzitter te worden van Ajax. Van Praag
vond het wel handig om te weten hoe Ajax met
politie moest omgaan, daarom vroeg hij mij.
Ik werd verantwoordelijk voor de veiligheidorganisatie rond thuis- en uitwedstrijden van de club.
Mijn toenmalige directeur zei op mijn eerste
werkdag: ‘Michiel, als de F-side niet binnen een
half jaar je bloed kan zuipen, doen we het helemaal
verkeerd. De regels moeten fair zijn, daarbuiten

Monique hem op Wim Hof, de iceman. “Ik ben een
documentaire over Wim Hof gaan kijken en hij
raakte me als een bliksemschicht met iets basaals.
Hij zei: ‘Je moet altijd de regie in eigen hand houden. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen lijf en
leden. Natuurlijk moet je weleens naar een arts of
een pilletje slikken, maar in eerste instantie ben je
zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. En dat
begint met koud douchen, want daarmee maak je
verbinding met de natuur en gaat je lichaam werken zoals het van nature bedoeld is. Dan voel je je
gezonder en fitter en dat is wat we allemaal missen.
Ons lichaam staat de hele dag uit door gebrek aan
beweging. We zitten de hele dag in onze warme
huizen en we douchen ook nog eens warm.’ Toen
heb ik met mijn vuist op tafel geslagen en gezegd:
‘Vanaf nu douche ik alleen nog koud.’ Dat doe ik
sindsdien. Ik vind het interessant om theorieën
van mensen als Wim Hof te analyseren. Klopt het
wel, wat is de kern. Daarom heb ik een opleiding bij
hem gedaan en ben ik instructeur ademmeditatie
en koudegewenning geworden.”

TRIPPEN OP NATUURLIJKE LSD
Wim Hof doet extreme dingen, zoals in een bak
met ijsklontjes liggen en onder natuurijs door
zwemmen. Wetenschappers hebben onderzocht
wat er dan in zijn lichaam gebeurt. Daaruit kwam
naar voren dat hij de ontberingen kan doorstaan
door zijn ademmeditatie vooraf. Die meditatie doet
Michiel ook in zijn trainingen. “Ik ben daar bijzonder enthousiast over, want het is heel simpel. Ik
leg het in twee minuten uit en dan kun je het zelf
doen: ga rustig liggen, adem dertig keer diep in- en
uit, doorgaand als een bootje op de grote oceaan.
lees verder op pagina 15 >>

Wijkkrant Ramplaankwartier

13

KWARTIERMAKERS
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TRANSFORMATIE
THERAPIE
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Praktijk voor jeugd en volwassenen

"Ik heb net mijn toets gehad, het ging
echt heel goed! Heel erg bedankt"
Kijk voor meer recensies én info op
www.wiskunje.com

Sparkz Networking

Het ondernemersnetwerk regio Kennemerland
Elke maand 2 netwerkevents

Snelle Transformatie Therapie
Hypnotherapie
EMDR
Gesprek
Persoonlijke geleide meditaties en affirmaties
Hypnotherapie is geen praattherapie.
Tijdens diepe ontspanning ga je begrijpen
hoe je klachten zijn ontstaan en in stand
worden gehouden, dán kan je ook direct
oplossen: sombere stemming, angsten,
weinig zelfvertrouwen, trauma, vruchtbaarheid, onverklaarbare lichamelijk pijn,
verslaving, concentratie, gebrek aan
zelfliefde, etc. Meer informatie?

www.verafunke.com

SNEL
KRACHTIG
LuukRensen@SparkzNetworking.nl
www.sparkznetworking.nl

contact@verafunke.com

BLIJVEND
BEVRIJDEND

Na dertig keer stop je met ademhalen. Pas als je
een ademprikkel krijgt, adem je één keer diep in en
hou je je adem zo lang mogelijk vast. Daarna adem
je weer uit. Die cyclus herhaal je zo vaak je wilt.
In mijn training op zaterdag doen we het een uur.
Tijdens die ademmeditatie verlaag je het zuurstofgehalte in het bloed zo ver dat je hormoonsysteem
wordt geactiveerd, waardoor het lichaam beter
reageert op invloeden van buiten zoals kou. Dat is
het geheim van Wim Hof. Bijkomend voordeel is
dat hormonen een soort ontstekingsremmers zijn,
waardoor je je immuunsysteem versterkt. Daarnaast wordt er dimethyltryptamine aangemaakt,
dat is natuurlijke LSD. Je kunt daardoor gaan trippen en in het zogeheten euforisch moment terecht
komen, dan zie je wit licht. Je krijgt het gevoel van
absolute liefde en geluk en je wil alles opgeven om
bij dat witte licht te zijn. Dimethyltryptamine komt
ook vrij vlak voor je dood gaat, het is een puur
chemische reactie, maar allerlei geloven hebben
het euforisch moment gekaapt om je wijs te maken
dat je naar de hemel gaat.”

GRATIS MEEDOEN
Zeven jaar geleden begon Michiel op zaterdagochtend met zijn buitentrainingen, waarbij iedereen
mag aansluiten. In de zomer op het strand eerst
een uur ademmeditatie, dan een half uur wandelen
op blote voeten langs de vloedlijn, vervolgens even
in een ijsbad zitten en daarna zwemmen in zee. In

de winter is de training bij het Wed. “Het wandelen
heb ik zelf toegevoegd aan de ademmeditatie en
koudegewenning omdat die beweging belangrijk
is voor een gezond lichaam en je raakt er niet snel
door geblesseerd. We begonnen met z’n drieën en
nu zijn er soms twintig deelnemers. Je kunt gratis
meedoen, want ik heb alles wat mijn hartje begeert.
Mensen betalen me met betrokken aanwezigheid
en een goed gesprek na afloop. Alles wat ik nu doe,
is alleen gebaseerd op passie en liefde. Mijn werk
bij de politie en Ajax deed ik ook met passie en liefde, maar daar ging het vooral over strijd, winnen en
geweld, dat is nu helemaal weg.”
Omdat deelnemers vaak toch graag iets terug willen doen, kunnen ze een vrijwillige bijdrage leveren
aan Michiels stichting Fatuma. Die stichting betaalt
het schoolgeld van een aantal kinderen in Tanzania.
Michiel werd in Tanzania met die behoefte geconfronteerd toen hij samen met Wim Hof de Kilimanjaro beklom, wat geen onverdeeld succes werd.

Op de Facebookpagina
van Michiel
Menting is te
zien aan welke
activiteiten je
allemaal gratis
kunt deelnemen.
Een beknopte
indruk:
- Elke zaterdagochtend: één uur
ademmeditatie,
half uur wandelen en vervolgens baden of
zwemmen in
koud water.
- Elke dinsdagochtend ademmeditatie en
zwemmen in
het Wed.
- Elke maandag
een wandeling
van 15 tot 20
km in de duinen.
- Maandelijks
een blotevoetenwandeling van
10 km met
zwemmen in
zee.
- Maandelijks
een nachtwandeling van 15
km over het
strand.

GOD IN FRANKRIJK
Kort nog even over de buurt. Michiel: “We leven
in deze wijk als God in Frankrijk. Wat wil je nog
meer in de Randstad. Ik kan hier alle kanten opwandelen voor mijn trainingen. Ik hou helemaal
niet van grote steden. Het centrum van Haarlem
bezoek ik alleen voor een boodschap en dan ren ik
er snel weer uit. Kleine dorpen vind ik leuk en het
Ramplaankwartier is net een klein dorp.”

MICHIELS RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK
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DE TIEN VRAGEN
In deze rubriek vertellen jongeren uit onze wijk over hun sport. Doe je aan boogschieten, dammen, boksen, schermen of welke sport dan ook: mail de redactie,
dan nemen wij contact met je op: wijkkrantramplaankwartier@gmail.com

Jonge wijkbewoners over hun sport
Nederland staat internationaal hoog aangeschreven in de paardensport.
Een groot aantal medailles zijn behaald op kampioenschappen en de Olympische
spelen. Veel kinderen dromen van een eigen paard en misschien wel succes in de
wedstrijdsport.Daarom deze keer de 10 vragen over paardrijden aan de
elfjarige Nina Kaan.
TEKST INGRID SCHENK FOTO’S LILIAN BERNHARDI

N

ina heeft eerder gehockeyd en
DJ-lessen gevolgd. Naast paardrijden doet Nina ook aan hiphop
dansen. Zij zit al vier jaar op paardrijles.
1. Wat is paardrijden voor sport?
Ik doe aan dressuur. Dan ga je in stap, galop of draf
in de paardenbak heen en weer rijden. Aan de kant
hangen allemaal letters. Dan moet je van de ene
letter naar de andere letter rijden. Dat kan in draf
zijn, of galop, of stapvoets.
Soms moet je een cirkel rijden. Dat heet een volte.
Er kan een grote of kleine volte gereden worden.
Naast dressuur kun je springen met het paard. Dat
vind ik heel leuk. Maar dat doe ik minder.
2. Waarom heb je voor paardrijden gekozen?
Mijn jongere zusje Fenna wilde op paardrijden.
Toen wilde ik dat ook wel. Ik kon gelijk beginnen
omdat in de groep van mijn leeftijd nog plaats was.
Ik vind paardrijden leuk omdat je wat samen doet
met een dier. Met de teugels en je benen vraag je
wat aan het paard. Het is dan leuk dat hij doet wat
je vraagt.
3. Wat vind jij het leukst aan paardrijden?
Ik vind in galop rijden het leukste omdat je dan
lekker hard gaat en springen vind ik heel erg leuk.

‘Ik vind paardrijden leuk
omdat je wat samen doet
met een dier. Met de
teugels en je benen vraag
je wat aan het paard’
Dat springen doe ik bij vriendinnen die een eigen
paard hebben. Mijn opa en oma wonen in Drenthe
en daar ga ik dan paardrijden en springen en soms
een hele tocht maken in de natuur.
4. Bij welke manege train je?
Bij manege Kennemergaarde in Santpoort-Noord.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen
bestaat een team?
Ik train meestal met ongeveer 9 kinderen. De paar-
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In Drenthe bij een vriendinnetje.

den worden dan verdeeld over de kinderen. Mijn
favoriete paard is Abby. Maar daar mag ik niet altijd
op rijden. Ariël vind ik ook een lief paard. Soms rijd
je op een groter paard of een kleiner paard.
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten? Rijden
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Ik ben wel
de jongste van de groep. Er zijn jongens en meisjes
in de groep.
7. Zijn er wedstrijden en moet je dan naar een
andere manege? Hoelang duurt een wedstrijd?
Bij mij op de manege zijn er wedstrijden. Dan moet
je een proefje rijden. Je krijgt een opdracht en een
jury kijkt hoe je het doet. Dan krijg je een formulier
waarop staat hoe je het gedaan hebt. Het liefste rijd
ik de wedstrijd op paard Abby.
Een wedstrijd duurt 10 minuten. Er zijn één keer in
de twee maanden wedstrijden. Er is een bepaalde
volgorde van de proefjes die je dan moet doen.
De F1 moet je twee keer rijden. Daarna moet je de
F2 twee keer rijden. De F3 moet je drie keer rijden.
Dan krijg je een toets op papier over de theorie.
8. Welke dag/avond wordt er getraind?
Ik train een keer per week 1 uur. Je kunt ook meer
keer trainen en ook privéles nemen. De dag en tijd
is afhankelijk van wat je afspreekt.
9. Hoe word je goed in dressuur?

Foto onder:
Nina met haar
lievelingspaard
Abby.

Je wordt goed in dressuur door heel veel te trainen.
Het is belangrijk dat je na een wedstrijd de beoordeling van de jury goed bekijkt en ziet waar je je
kunt verbeteren.
10. Is er een speler die je bewondert?
Ik vind Britt Dekker heel erg goed.

Hoe
en waar?
Paardrijden kan
vanaf ca. 6 jaar
Kosten: vanaf
ca. € 700,-- p.j.
Maneges
Haarlem en
omgeving
www.kennemergaarde.nl
www.stalhouderij-vosse.nl
www.schoteroog.nl
www.dezonneruiters.nl
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WINTER SFEER
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INGEZONDEN BRIEVEN
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

Yoga en
Tai-Chi school
Kennemerland

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

al meer dan 25 jaar een begrip in de
regio Kennemerland.

Yogales in het
Ramplaankwartier

Locatie: Beatrixschool, Blinkertpad 3, Haarlem
Voor meer informatie over de lessen,
proeﬂes, workshops en achtergronden
kunt u telefonisch contact opnemen met
Jan Langedijk: Tel. 0255 53 65 56 of per
e-mail: j.langedijk@planet.nl

w w w. y o g a k e n n e m e r l a n d . n l
www.taichikennemerland.nl

Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem

–

Hoofddorp

-

Beverwijk

–

Velsen

Uitgangspunten:
rustig, vriendelijk, tevredenheid,
fysieke oefeningen
gedragen door adem

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl

vlinder-yoga@hotmail.com

023-5249436

De lessen zijn voor iedereen
geschikt. Proefles mogelijk
(s.v.p. aanmelden)
Maandagavond van 19.00 - 20.00
Locatie Beatrixschool

Het land van
Wij Telen Groente
februari 2021

Wij Telen Groente

H

et is winter, al zou je
het niet zeggen. Wie
sneeuw en ijs wil, zal
toch echt naar het buitenland
moeten. En dat is best jammer,
want wat ziet het land van Wij
Telen Groente er mooi uit als
er een dik pak sneeuw op ligt.
Maar wie weet komt het nog, de
winter duurt nog even. Net als
andere jaren kan weer gezegd
worden dat het lijkt of er niks
gebeurt op het land, maar ondertussen zijn de voorbereidingen
voor het nieuwe teeltseizoen
alweer in volle gang. Er worden
volop plannen gemaakt over
wat we gaan telen komend jaar.
Toch weer spruiten? Een ander
soort broccoli? Dat moet nu al
besloten worden, er worden al
zaden besteld en er wordt over
nagedacht waar deze gewassen
hun plekje gaan vinden op het
land. De gewassen worden namelijk niet lukraak neergezet op
het land. Er is een teelt (wissel)
plan, waarbij er rekening mee

wordt gehouden dat geen enkel
gewas op dezelfde plek komt als
het jaar daarvoor. Dit doen we
om een aantal redenen, maar
de belangrijkste is wel dat we
de grond niet eenzijdig willen
uitputten. Een andere reden is
dat er bij sommige gewassen een
grotere kans op ziektes bestaat
als ze steeds op delfde plek worden geteeld, zoals bijvoorbeeld
bij aardappelen en koolgewassen. In februari zullen de bedden
weer voorbereid worden. Daarna
zal het niet lang duren voordat
de eerste gewassen worden
geplant of gezaaid. Word je na
het lezen van dit artikel enthousiast, of vraag je je af wat Wij
Telen Groente nu precies is, kijk
dan eens op onze website. Wil je
komend seizoen ook wekelijks je
eigen biologische groente komen
oogsten? Dat kan. Er zijn weer
wat plekken vrij dus aanmelden
kan meteen.
Kijk op www.wijtelengroente.nl.
Hopelijk tot gauw!

Landbouwgif in het Ramplaankwartier?

E

en van de bewoners vroeg zich naar aanleiding van een artikel
in dagblad Trouw af hoe het in het Westelijk Tuinbouwgebied
(WTG) staat met het gebruik van gif voor de bloementeelt. Het
is een prachtig gezicht in het voorjaar en de zomer, de bloemenvelden
in het zuidelijk deel van het WTG. Maar.... er hangt wel een prijskaartje aan! Onderzoek van onderzoeksbureau Meten = Weten wijst
uit dat de grond in en rondom (voormalige) tuinbouwgrond bijna
altijd gif-bestanddelen bevat. Stichting Tuin van Haarlem heeft onlangs grondmonsters laten nemen door Meten=Weten om een indruk
te krijgen van de mate van verontreiniging door landbouwgif in het
gebied. Deze grondmonsters zijn genomen in de Leendert Meesstraat
en aan de oostrand van het Duinvlietbos. De resultaten zullen over
een aantal weken bekend zijn. Wij houden U op de hoogte!
Kees Hulsman

80 km p/u op de Randweg

I

k was dit keer de spreekwoordelijke pisang
om een vracht boodschappen te doen. Hup
in de auto en bij de Vlaamseweg rechtsaf
de Randweg op. Al snel zag ik op een hectometerpaaltjes (49,8) een sticker met 80 km per uur
terwijl het voorheen daar altijd maximaal 70
km/u was. Niet twijfelen tijdens het rijden en
het was bovendien lekker rustig op de weg dus
hop: gas op de plank. Zo passeerde ik nog twee
van die paaltjes met 80 km per uur. Maar na 300
meter was het feest van deze snelheidsduivel
ten einde want daar zaten de stickers met 70
km/u weer op de paaltjes. Dat was toch raar dat
je op een klein #x*stukje tien kilometer sneller
mag rijden.
Weer thuis aangekomen moest ik mijn “avontuur” natuurlijk even kwijt. Vervolgens schoot
mijn charmante assistente in de actiestand en
belde meteen de gemeente. Daar kreeg zij te
horen dat de gemeente daar niets aan kon doen
want hiervoor moesten we bij De provincie zijn.
De verschillende overheidsinstanties geven dit
kennelijk niet aan elkaar door. Maar wij zijn ook
de lulligste niet dus een mail naar de provincie was snel gestuurd en binnen een week zou
reactie volgen.
Ook wel lollig voor de Wijkkrant kreeg ik van
een buuf te horen. Daarom fietste ik een paar
dagen later naar de bewuste paaltjes om een
fotootje te nemen. En, geloof het of niet, op het
fietspad stond een werkauto die bij alle drie de
paaltjes even stopte. Dit keer drukte ik mijn
fietspedalen wat steviger in en ik was net op tijd
bij die auto voordat die er van door ging. Aan de
vriendelijke man in de auto vroeg ik of hij wist
van de hogere snelheid die op de drie paaltjes
was aangegeven. Dit was inderdaad bij hem bekend én hij had het nu ook in “het systeem”gezet. Het bleek om een foutje bij het onderhoud
te gaan en mij werd verteld dat er goede stickers
met 70 km/u op de paaltjes zullen worden
aangebracht.
Nou ben ik toch benieuwd of straks de juiste
stickers op die drie paaltjes zitten voordat deze
wijkkrant bij jou in de bus valt. We zullen het
zien. Je maakt toch wat mee in deze wijk :-)
Harm Walraven

Wijkkrant Ramplaankwartier
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OVER
BRUGGEN,
STOEPTEGELS EN
EEN OVERSTROMING

‘Nee, er woont geen
clochard onder de brug’

Eigenlijk stonden er andere thema’s
op onze planning maar bovenstaande
kleinere onderwerpen kwamen
tussendoor en werden zowaar urgent.
Herinnert u zich bijvoorbeeld nog
de overstroming van de Vlaamse
Weg en de Rollandslaan op 5
maart 1972? We zijn nu
50 jaar verder.

Smidsbrug - nr. 61 - bouwjaar 1965 – Verkeersbrug
Schoonoordbrug – nr. 108 – bouwjaar 2015 –
Fiets-voetbrug
Bartlehiembrug – nr. 107 – bouwjaar 2015 –
Fiets-voetbrug
Dierenasielbrug – nr. 117 – bouwjaar 2015 –
Fiets-voetbrug
Houtmankwakel – nr. 193 – bouwjaar 2006 –
Fiets-voetbrug
En dan gaan we het viaduct onder en zijn we de
wijk uit.

WEER TERUG IN DE WIJK
Pieter Wantebrug – nr. 62 – bouwjaar 1953 –
Verkeersbrug (brug op de Pieter Wantelaan)
Vlaamsche Brug – nr. 29 – bouwjaar 1937 –
Verkeersbrug
Koeienbrug – nr. 92 – bouwjaar 1978 – Fiets-voetbrug. Zo heet het bruggetje op het Ramplaanspad
oftewel halverwege het Koeienpaadje.

Foto links:
Schoonoordbrug,
daarachter
Bartlehiembrug
en Beatrixschool
Foto onder:
Pieter Wantebrug.

Brugnamen en brugnummers
Iedere dag wandelen we ons coronarondje door de wijk.
Alles ken je al totdat je plots iets vreemds ziet.

J

Aan de Gemeente Haarlem vragen we om meer
informatie. En tot onze verbazing krijgen we luttele
dagen later een antwoord met een link naar een
Open Data kaart. De Gemeente beschouwt bruggen
als civiele kunstwerken en met die informatie ging
de Haarlemse bruggenwereld voor ons open.

DE GEMEENTE
De site www.haarlem.nl/bruggen/ belooft je alle
informatie over brugnummers en brugnamen in de
stad. Dat blijkt niet waar te zijn. Over enkele bruggen bij het Spaarne is informatie, de rest ontbreekt.

DE BRUGGENROUTE
Als we de Vlaamsche brug meetellen, komen we op
acht bruggen (zie het overzicht hieronder). De genoemde bouwjaren kunnen het jaar van de laatste
renovatie zijn. Bij een vermoeden hiervan zetten
wij het bouwjaar cursief. We lopen de bruggenroute
over het Houtmanpad vanaf de Korte Zijlweg richting stad en passeren de volgende bruggetjes:

e bevindt je bij de brug op de Pieter Wantelaan ter hoogte van het Rollandspad. Hé,
wat is dat. Er staat een nummer op de brug:
62. Gelukkig komt net de postbode haastig
aangelopen. Deze heeft echter geen verklaring voor het nummer. “Geen tijd, geen
tijd. Nee, er woont geen clochard onder de brug”.
Dan blijkt dat er nog een brug in de wijk is met een
nummer (nr. 61). Tijd voor een onderzoek.
TEKST
DE ORDE
VAN DE TRAFO
FOTOGRAFIE
DIRK KRUYDER
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NAMEN PLAATSEN
De bruggetjes op de Korte Zijlweg hebben geen
Haarlems brugnummer evenals de behoorlijk
verstopte brug over de Marcelisvaart in de buurt
van de zwarte bollenschuur. Het zou leuk zijn om
in ieder geval de namen van de bruggen op de
bruggen te plaatsen. De brugnummers zijn minder
belangrijk. We gaan de gemeente benaderen.
lees verder op pagina 24 >>

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

Stoeptegels met letters
Af en toe meent een wijkbewoner of wijkkrantredactielid dat zij De Orde van de
Trafo wel even kunnen vragen iets te onderzoeken of over iets te schrijven.

D

it soort signalen negeren wij uiteraard. Totdat er recent een onschuldig verzoekje binnenkwam van de
Wijkkrant dat zij benaderd was door
wijkbewoner Marlies Sanders (wij
kennen haar niet) die weer was aangesproken door
Martijn Molenaar (eveneens onbekend) die het was
opgevallen dat er op de Ramplaan, wandelende op
het trottoir vanaf de Stinkende Emmer (!) naar het
noorden, klinkers met letters erin te zien zijn. Hij
vroeg zich af wat deze letters te betekenen hebben.
“Nee, doen we niets mee, we laten ons niet vertellen wat we moeten onderzoeken. Klinkers met letters, wat oninteressant en niets voor de Wijkkrant.”
Dit was onze eerste gedachte maar een uur later liepen we al langs het voetpad ter hoogte van kerk en
kinderopvang, vonden niets en staken over naar het
Wapen van Kennemerland en speurden wederom
op de grond. Gelukkig had het al enkele dagen niet
geregend, dus we hoopten de letters snel te vinden.
We passeerden het kruispunt Ramplaan – Leendert

Meeszstraat en liepen over het voetpad Oostzijde
Ramplaan naar het Noorden. Geen letters. De klinkers hebben wel in iedere hoek een rondje, viel ons
op. Zou dat het zijn? We liepen verder. Sommige
klinkers hebben barstjes, zou die Martijn – met alle
respect - wel goede ogen hebben?

ROMEINSE TIJD?
Plots zagen we een lichtzwarte steen ter grootte van 30 cm bij 30 cm met – ja met letters. RI.
“Romanum Imperium”. Op dat moment fietste een
bekende langs en wij informeerden haar enthousiast over onze vondst. “Een tegel uit de Romeinse
tijd?” gaven wij onze ontdekking weer en dat
geloofde ze onmiddellijk. Je kunt ook iedereen
van alles wijsmaken. De Orde startte een vooronderzoek. Bij nadere beschouwing stond er RT
op de tegel en honderd meter verder vonden we
nog zo een tegel (wel 180 graden gedraaid). “Riool
Transport” bedachten we, want de eerstgevonden
tegel lag ter hoogte van een afvoerput. De tweede

echter niet. Na wat googelen kwamen we er achter
dat RT “Rijks Telegraaf” betekent. De tegels zijn
gelegd tussen 1930 en 1950. Onder de grond liggen
mogelijk kabels die ondertussen wel vergaan zullen
zijn. Voor de volledigheid: bij Hendrik Roozenlaan
21 troffen we nog een RT-tegel aan. Aangezien De
Orde van de Trafo opkomt voor het behoud van de
historische elementen in de wijk, verzoeken wij aan
de buren op de Ramplaan en Hendrik Roozenlaan
te waken dat deze tegels nimmer door argeloze
stratenmakers worden verwijderd. Zo behouden wij
ons cultuurgoed, van Trafo tot Stoeptegel. En nu
maar hopen dat wij de goede stoeptegels hebben
onderzocht?

STOEPTEGELS MET LETTERS – DEEL 2
Nee, dat hadden we niet! We zochten contact met
eerdergenoemde Martijn Molenaar en die zond ons
hele andere letters en tekens. Martijn bleek een
kwieke 50-er te zijn uit Edam!? Tijdens een excursie had de excursieleider de excursieleden gewezen
op die klinkers met inscriptie en Martijn wilde het
naadje van de kous weten. Wederom gingen we de
wijk in en een wereld ging voor ons open. Klinkers
met daarop een cijfer (1 tot en met 5), een y met
een cirkel eromheen, en een H. Nee soms vele
H’s bij elkaar. Kijkt u bijvoorbeeld maar eens op
de grond in de binnenbocht van Leendert Meeszstraat en Ramplaan: 13 H’s. Inmiddels hebben
we meer dan honderd vindplaatsen geregistreerd
met bovengenoemde klinkers. Sommige klinkers
lijken wel vingerafdrukken te hebben. De klinkers
zijn vooral aangetroffen op de Ramplaan (zuidelijk
gedeelte), Leendert Meeszstraat, Hospeslaan en
in het zuidelijke deel van Tuindorp. U begrijpt De
Orde heeft een behoorlijke Google Stoep operatie
uitgevoerd. Op de website Ramplaankwartier.info
zullen wij t.z.t. de vindplaatsen laten plaatsen met
een aantal aardige foto’s. Maar wat betekenen al
die H’s en andere tekens op die klinkers? Volgens
een van de stratenmakers op de Rollandslaan

EEN SPANNENDE WANDELING
Ik ben Ted en ik ben zes jaar,
Mijn oma wilde me wat straatstenen laten zien.
Ik zag een H en een 3 en een 5
Hier moest wat aan de hand zijn.
Ook liet mijn oma een transformatie huisje zien.
Ik geloof niet dat ik daar mocht
lopen.
Mijn oma vond dat ik op mijn tenen moest lopen, dat deden we.
Helemaal op het eind zagen we
2 tegels, één van een haan en
één van een hond.
De hond zag er gevaarlijk uit, die
zal hier wel wonen bij een heks
en die haan ook, want die moet
de hemel bewaken, een haan kan
vliegen. We zijn maar stilletjes
weg gegaan.
En toen zag ik op de stoepstenen
een 3 en een 5 en dan moet hier
vroeger toch een onder aardse
gang hebben gelopen en misschien is die gang er nog wel.
Ik wilde het uit gaan graven maar
dat mocht niet van mijn oma, zij
wilde ook niet meehelpen.
Op de stoep tegenover de

”Stinkende Emmer” zag ik heel
veel H-tjes en ze wezen allemaal
dezelfde kant op. Dit moest een
uitkijk post zijn geweest, dan kon
je gewoon even vanuit die onderaardse gang naar boven klimmen
om te kijken.
Ook heb ik ronde ramen geteld
bij de huizen aan deze stoep,
maar ik ben er mee opgehouden
omdat er weer tekens op de
stoepstenen te zien waren.
Bij mijn oma op de stoep aan
het raam voor haar huis, zie je
rondjes in de stenen, daar legt de
paashaas, de eieren te drogen ,
als deze geverfd zijn.
Nu heeft mijn oma mij nog belooft om naar een brug te gaan
met een nummer want daar zal
wel iemand wonen, anders staat
er geen nummer.
Het was een spannende wandeling in het donker met een
zaklamp.
En we gaan nog veel meer
zoeken.
Ted
Groetjes ook van oma Marjolein

betreft de H een aanduiding voor Haarlem. Bij het
aanmaken van de klinkers komt die aanduiding op
enkele klinkers om aan te geven dat de hele batch
voor Haarlem is bestemd. Voor de andere tekens op
de klinkers had hij geen verklaring.

NUMMERKES
Tilburg anno 2019 is in rep en roer. Er komt een
vermoedelijke verklaring dat stratenmakers af en
toe een nummer in een klinker krasten voor hun
administratie. Een andere specialist geeft aan dat
de nummers in de klinkerbakkerij zijn aangebracht.
Met deze specialist komen wij hopelijk in contact.
Ondertussen vinden we steeds meer bijzondere
tekens waaronder een kleine omcirkelde h.
Wordt vervolgd.
lees verder op pagina 27 >>

24

Wijkkrant Ramplaankwartier

Wijkkrant Ramplaankwartier

25

NIEUWS VAN DE ORDE

contact@kraantjelek.nl
contact@kraantjelek.nl

www.kraantjelek.nl
www.kraantjelek.nl 023
023
524
524
12126666

Kraantje
KraantjeLek,
Lek,aan
aandederand
randvan
vandede
duinen,
duinen,isisdedeaangewezen
aangewezenplek
plekvoor
voor
een
eenintiem
intiemdiner.
diner.Alles
Alleswordt
wordtmet
met
aandacht
aandachtenenliefde
liefdegemaakt.
gemaakt.Onze
Onze
pure
puregerechten
gerechtenzijn
zijnstuk
stukvoor
voorstuk
stuk
een
eensmaaksensatie.
smaaksensatie.BijBijonze
onze
gerechten
gerechtenhebben
hebbenweweheerlijke
heerlijke
bijpassende
bijpassendewijnen
wijnenwaar
waarwijwiju ugraag
graag
over
overadviseren.
adviseren.

De grote overstroming
van 5 maart 1972
Recent lazen wij in het Haarlems Dagblad dat Fotopersbureau
De Boer maar liefst 1.900.000 foto’s heeft gedigitaliseerd en
op internet toegankelijk heeft gemaakt.*

M

eteen zochten
wij naar enkele straatnamen en tot
onze verbazing kwamen wij foto’s tegen
genomen op 5 maart 1972. Op
deze zondag braken enkele waterleidingbuizen onder Rollandslaan (noordkant) ter hoogte van
de vijver. De vijver was helemaal
tot straatniveau volgelopen,
jongens op brommers en fietsen
scheurden door het water dat
lekker opspatte. Veel mensen
op de kant aanschouwden de
“Ramp”. Een ooggetuige meldde
ons dat het water maar bleef
kolken. De overstroming was zo
erg dat de volgende dag zelfs het
NRC er over schreef.

* Zie: noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbankdeboer/
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Ambrosius Ramp

H

oe komt het Ramplaankwartier toch
aan zijn naam? Meerdere verhalen doen
hierover de ronde. De naam sloeg op een,
vroeger in de buurt gelegen, oude boerderij of werd gekoppeld aan een oud-burgemeester genaamd Ramp. Gelukkig heeft de naam Ramp
niets van doen met rampspoed, rampenplan, ramptoerisme of andere negatieve gebeurtenissen! Want tijdens
het naslaan van een boek over aanzienlijke Nederlandse
families ontdekten wij dat een nazaat van de familie
Ramp zich heden nog steeds onder ons bevindt.

Jonkheer Ambrosius Ramp woont
anoniem in de Hospeslaan en wil
ons best te woord staan, als wij
schuilnaam en huisnummer
maar niet vermelden. Dit
om impertinente of fiscale
interesse te voorkomen, zo
meldde hij. Dus tijgen wij
derwaarts naar zijn, volgens
hem, nederige stulp. Ramp
opende de deur gekleed in
een velours versleten kamerjas. Het ietwat door alcohol
en nicotine aangetaste gelaat
vertoonde duidelijk de nobele
trekken van de oude adel van
Kennemerland. Freule Ramp was
even zoutjes halen bij de buurtsuper.
In de sfeervolle woonkamer hangt boven
de schouw het familiewapen getooid, met de
spreuk ‘Erop en Vrolijck sijn’.

diende in die tijd vooral als verversingshuis, waar mijn
voorvaderen na de jacht gaarne mochten verblijven.’
‘In de jachtkamer van dit etablissement hangt trouwens nog een schilderij waarop Jonker Ramp voorkomt
met één van zijn vele bijslapen. De vrolijk rode gelaatskleur en adellijk blauw geaderde neus zijn karakteristiek
voor ons nageslacht en ik heb hen hierin nagevolgd.’
‘Maar goed, aangekomen bij de Stinkende Emmer
werden de manden geledigd en zeker op zomerse dagen
was de lucht daar soms niet te harden. Ons
grondgebied reikte van Overveen tot
Kaapstad en oostwaarts tot aan Moskou, dus aan ruimte hadden wij
geen gebrek!

‘Het ietwat door

alcohol en nicotine
aangetaste gelaat
vertoonde duidelijk de
nobele trekken van
de oude adel van
Kennemerland’

De gastheer gaat van start. ‘Dit wapen met spreuk
is eigenlijk het enige overgebleven stuk afkomstig uit
ons oorspronkelijke huis Rolland, dat in de bocht van
de Houtvaart en bezuiden Overveen was gelegen. Sinds
1507 was dit in ons bezit, tot het door vijandig volk werd
afgebrand. Daarna verbrokkelde het bezit en werden
landerijen verkocht of verpacht aan tuinders en boeren.
Daar alleen van grondopbrengsten niet viel rond te komen, werd in de18e eeuw het huis verkocht aan slopers.
Toch lieten mijn voorouders zich hierdoor niet uit het
veld slaan. Het waren snaakse lieden die in hun vrije tijd
in meerdere buitenplaatsen vertoefden, waarvan sommige midden in de duinen. Iedere dag passeerden vissersvrouwen met manden die met vis gevuld waren, vanuit
Zandvoort richting de Stinkende Emmer. Kraantje Lek
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Tijdens de kerstvieringen gingen wij de pachters
af en overhandigden de
families manden gevuld
met thee, koffie met een
fles boerenjongens voor de
vrouw en een fles jenever
en pruimtabak voor de vent.
‘Schavuitenwater’, noemde
mijn ouweheer jenever. Voor de
kinderen was er een figuurzaag
plus katapult voor de jongens en
naaigerei plus zweeptol voor de meisjes. Na de teloorgang van de V.O.C. en een
beurskrach verminderde ons kapitaal drastisch
en werd de familie gedwongen enkele van onze buitenplaatsen te verkopen. In ons oude buiten in Overveen
werd zelfs een sportschool gevestigd. Ons veertigjarig
huwelijk konden wij, gezien de Covid-beperkingen,
uiteraard niet te groots vieren. Wij hadden daarom dus
maar honderd uitnodigingen de deur uit laten gaan.
Maar die genodigden kwamen dan ook allemaal, van
Max tot Willem A. en nog wat anderen uit de lagere regionen van de Kennemer adel. Het was een mieters feest!

Een ramp, excuséz le mot, blijft voor mij toch Vaderdag! Vrijwel het hele plantsoen wordt dan bevolkt door
bastaards, die mij komen toezingen. Helaas is het mij niet
mogelijk op mijn balkon te verschijnen om ze te bedanken, maar in gedachte ben ik bij ze. Vraag mij niet naar
hun aantal of namen, maar ze zijn talrijk. Nog een sherry? Ik zou het maar doen, want een mens is sterfelijk. Te-

Voorwaar een nederige stulp.

genwoordig kopen we de zoutjes bij de buurtsuper, want
de daar verstrekte zegeltjes geven recht op een handdoek.
Trouwens: Janine, de freule, rijdt graag een blokje om met
de Landrover om een aanbieding te bemachtigen. Maar
ik laat u uit, want ik heb vanmiddag een verplichting:
een borrel bij de vereniging ‘Ridders te Voet’, in Leusden.
Het genoegen was overigens volledig mijnerzijds, maar
u weet het: geen adres of foto’s in het artikel, anders zou
dit onderhoud wel eens kunnen uitdraaien op een duel!’

‘Ik had laatst al een paar schimmige lieden van ‘De
Orde van de Trafo’ aan de deur, die blijkbaar van mijn
aanwezigheid hier op de hoogte waren. Ik heb mij echter
genoodzaakt gezien hen de toegang tot mijn woonstee te
ontzeggen, met de mededeling dat ik al voorzien was van
kinderpostzegels.
Zo lossen wij dat in onze kringen op!’


Wim Bitter
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WIJK HISTORIE
‘Waar je ook keek, overal
waren bloembollenvelden,
grotendeels beplant met
vele soorten hyacinten’

Hoe zag het er vroeger uit?
Even vooraf: in 1927 werd het Ramplaankwartier, toen onderdeel van dorp
Overveen (Gemeente Bloemendaal) door de gemeente Haarlem geannexeerd in
verband met voorgenomen stadsuitbreiding.
TEKST HENK MANDJES

De Ramplaan
tegenover de
opstandingskerk
in 1925, de tijd
dat de kerk
gebouwd werd.
De huisjes op
de voorgrond
kennen we.

T

ot ver na 1927 werd het Ramplaankwartier nog steeds mede aangeduid
met (post) Overveen. Overveen, zich
toen uitstrekkend van Kleverlaan tot
Zandvoortselaan, was tientallen jaren
het centrum van bloembollenteelt in Nederland,
van ongeveer 1850 tot 1900. Namen van enkele
bekende bedrijven op dit gebied waren: Antoon
Roozen en Zoon (decennialang het grootste bollenbedrijf in Nederland), Gebr. Roozen, Gebr. Bijvoet,
Gebr. Eldering, Jean-Barth Bos, P. Bijvoet & Co. In

onze buurt was “bloembollen” alles wat de klok
sloeg. Rond 1900 begon het tij te verlopen. Oorzaken waren onder meer geen voldoende grond meer,
te kleine bedrijven, opvolgingsproblemen, en, zeer
belangrijk, de kwalijke gevolgen van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918, wegvallen van buitenlandse
omzet) en de grote crisis in de dertiger jaren van de
vorige eeuw. Bijna elk wat groter bedrijf had in die
jaren – naast de kwekerij – een exporthandel. Overveense reizigers zagen er niet tegen op afnemers in
verre landen te bezoeken om bollen te verkopen in
onder meer Rusland, Scandinavië, Italië, Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije en zelfs in de USA. Deze reizigers waren soms maanden op pad met de nodige
prijscouranten in de koffer. Het reizen in die tijd
ging altijd per trein.

BEGIN VAN EEN WOONBUURT
Zoals eerder is gezegd, aan alles komt een einde.
Het aanzien van het Ramplaankwartier veranderde
langzamerhand. Vooral in de vermelde crisistijd
moesten noodgedwongen bloembollengronden
worden verkocht wegens geleden verliezen. Projectontwikkelaars sloegen hun slag. Zo ontstonden
de Hospesbuurt en (al in 1921) Tuindorp. Het Ramplaankwartier kreeg het karakter van “woonbuurt”.
Hoe zag onze buurt er rond 1900 uit? Er waren
slecht enkele straten en wat paden, zoals de
Ramplaan (toen ook wel genoemd Rampenlaan),
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Rollandslaan, Rollandspad (die helemaal tot de
Leendert Meeszstraat liep – een gedeelte van dit
pad heet nu Hendrik Roozenlaan), Houtmanpad
(oude namen zijn Zandvaartpad en Brouwersvaartpad) en Marcelisvaartpad. Enkel de Ramplaan was
toen verhard, de andere paden waren min of meer
een zandpad. Waar je ook keek, overal waren toen
bloembollenvelden, grotendeels beplant met vele
soorten hyacinten. De teelt van tulpen, narcissen,
gladiolen en bijgoed was veel geringer. De “hoeken” (een vakterm) hyacinten, geplant per soort en
kleur, waren soms beschut door hagen van elzen en
beuken. De percelen waren meestal niet groot en
doorsneden met sloten, want de aan- en afvoer van
de bollen ging per schuit.
Veel woningbouw was er toen niet. Soms verscholen achter hoge bomen, hier en daar een kwekerswoning met bollenschuur. Soms zag men een
rijtje eenvoudig uitziende huisjes, waar de bloemistknechts woonden. In april/mei bloeiden overal
de gewassen in allerlei kleuren, hetgeen altijd veel
kijkers trok van niet alleen Haarlemmers, maar ook
van Amsterdammers; Overveen was gemakkelijk
per trein of tram te bereiken.

ZWAAR WERK
De werkgelegenheid speelde in het bollenvak een
grote rol, ook hier, omdat bijna alle werkzaamheden handmatig verricht moesten worden. Er waren
toen nog geen machines om het werk te doen. Passanten zagen in die jaren op de tuinen bijna altijd
mannen aan het werk. Het was zwaar werk, lange
werktijden en matige lonen. Consequentie was
dat de bollenbedrijven in het topseizoen (planten,

rooien, sorteren, verzenden) veel personeel nodig
hadden. Zoals al eerder is aangestipt, veranderde
de situatie in de sector geleidelijk. Toen de ene na
de andere kwekerij in onze buurt ging stoppen,
ontstond het volgende probleem. Het gros van het
personeelsbestand moest een andere werkkring
zien te vinden. Werkloosheid kwam toen veel voor.
Het floreren van onze economie na de Tweede
Wereldoorlog zorgde voor de oplossing.

Met deze kaart
uit 1910 van het
Westelijk tuinbouwgebied zijn
de foto’s beter te
plaatsen.
De foto bovenaan pagina 30
is in die tijd genomen vanaf de
huidige randweg,
met rechts aan
de horizon zicht
op de R.K van
Overveen.

De tuin van
Gebr. Bijvoet op
“Schoonoord”
met op de
achtergrond
de Ramplaan.
Op het gedeelte
van de tuin dat
wij zien, is later
de Hospesbuurt
gebouwd.
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NATUUR ROND DE WIJK

Crowdfunding voor herstel folly’s

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

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

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

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

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

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

Adverteren in de Wijkkrant?
DE WIJKKRANT KOMT 5 KEER PER JAAR UIT
Meer informatie: evertroot@gmail.com

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

Jaartarieven (5x)
1/8 pagina € 60,-1/4 pagina € 115,-1/2 pagina € 220,-1/1 pagina € 415,--

Eenmalige plaatsing:
1/8 pagina € 20,-1/4 pagina € 35,-1/2 pagina € 60,-1/1 pagina € 110,--

Mede door de folly’s is Elswout in Overveen één
van de best bewaarde buitenplaatsen van Nederland.

S

taatsbosbeheer is trots
op de folly’s in Elswout.
Deze folly’s dragen bij aan
het bijzondere karakter van
de buitenplaats. Ze zijn
echter aan onderhoud en herstel toe.
Om dit onderhoud te kunnen financieren start Staatsbosbeheer een crowdfunding onder bedrijven en bezoekers
van Elswout.

WAT ZIJN FOLLY’S?
Folly’s zijn gekkigheidjes of bouwwerkjes die sterk tot de verbeelding
spreken. Met name eind 18de en begin
19de eeuw was het in de mode om een
folly als toevoeging aan je buitenplaats
te bouwen. Het huisje van Ka-buur is

het beste voorbeeld van zo’n folly op
Elswout. Maar ook de glazen koepel,
de Russische hut en de hermitage zijn
ware folly’s. Bij de start van dit project
zet Staatsbosbeheer drie folly’s in de
schijnwerpers: huisje van Ka-Buur (zie
foto), de fazanterie en de glazen koepel.

FINANCIERING
In totaal zijn negen folly’s van de buitenplaats aan onderhoud toe. De één
heeft een nieuwe laag verf nodig, de
ander heeft houtrot en moet hersteld.
Voor het herstel is in totaal € 64.000
nodig waarvoor Staatsbosbeheer
geen reguliere financiering krijgt. Met
behulp van bedrijven en fondsen hoopt
Staatsbosbeheer een deel van het

Foto’s: Evert Root

 angiften inkomstenbelasting en ook
•A
bemiddeling over afgelopen jaren.
• Behulpzaamheid in schenking
en vererven en ook de fiscale
afhandeling hiervan.
• Fiscale toekomst planning van uw
vermogen.
• Het verzorgen van financiële
administratie en de fiscale aangiften.
• Startende ondernemer begeleiding
en ZZP’er vraagstukken.
• Administratie begeleiding van
ouderen of indien uw administratie
u boven het hoofd groeit.

bedrag op te halen. Daarnaast worden
de bezoekers aan Buitenplaats Elswout
gevraagd hun steentje bij te dragen.
Voor meer informatie over het project
zie www.buitenfonds.nl/crowdfunding/
projecten/project/Folly_s_Buitenplaats_
Elswout

Paddentrek 2022
“Je kunt er maar nooit te vroeg bij zijn”, zegt mijn moeder altijd! Dus
hier alvast een berichtje van de paddengroep Brouwerskolk over de paddentrek die in februari t/m april 2022 weer gaat plaatsvinden. Afgelopen
jaar hebben we tijdens de paddentrek 653 padden, 92 salamanders en 67
kikkers overgezet. Jammer genoeg waren er ook slachtoffers te betreuren: 8 salamanders, 4 kikkers en 31 padden zijn slachtoffer geworden
van het verkeer. Vooral op de Ramplaan vallen veel slachtoffers. Reden
dus om nu alvast op zoek te gaan naar nog meer vrijwilligers die ons 1
avond in de week willen helpen om deze amfibieën naar een veilig heenkomen te brengen. Wilt u ons helpen tussen eind februari en begin april?
Stuur dan even een mailtje naar: Petrazuurendonk@gmail.com.
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IN DE AGENDA

Theater Elswout

Bezoekerscentrum
is weer open

Echt iets leuks doen met je (klein)kinderen? Kom dan naar het idyllische
theater Elswout in Overveen van kids
comedian Mister Anansi. Tip! Ga na
de voorstelling lekker een frisse wandeling maken en de hertjes bezoeken
op het sprookjesachtige landgoed.
Kijk voor het programma en reserveren
op theaterelswout.nl

Vanaf 26 januari bent u weer welkom bij Bezoekerscentrum De Kennemerduinen en het Duincafé.

H

et is verplicht om bij de
locaties anderhalve meter
afstand te houden, een mondkapje te dragen en een QR-code te
laten zien. De QR-code geldt ook als u
buiten op het terras gaat zitten.
In de schoolvakanties ( dus ook de
voorjaarsvakantie) regio noord zijn
we 7 dagen per week geopend! Houd
onze website (www.np-zuidkennemerland.nl) in de gaten en boek een toffe
excursie met één van onze natuurgidsen. Of boek met uw (klein)kinderen
een leuke speurtocht, waaronder onze
allernieuwste: Spinnetje Spikkel
Spinnetje Spikkel is een speurtocht
door de duinen, met rugzakje en boekje, ontwikkeld voor kleuters van 4 t/m
6 jaar. In de rugzak vind je het boekje
met daarin de route en de opdrachtjes
beschreven en de benodigdheden om
de opdrachtjes uit te voeren. Het is een
vrolijke belevingsspeurtocht, waarmee
de kinderen vertrouwd raken met de
natuur en de dieren die in de duinen
leven. Er komen zintuigelijke ervaringen aan bod, zoals kijken, voelen,
ruiken en horen. Tijdens de speurtocht gaan de kinderen langs diverse
holletjes/nestjes van andere dieren en
ontdekken hoe deze dieren leven en
wonen in de duinen. Ze onderzoeken

of het huisje van het dier ook geschikt
is voor spinnetje Spikkel. Bij de laatste
opdracht maken de kinderen een webje
voor Spinnetje Spikkel. Zo heeft ze
eindelijk een goed plekje om te wonen.

WAARDEVOLLE NATUUR
De speurtochten die we bij het bezoekerscentrum verhuren, hebben als doel
kinderen meer oog te laten krijgen
voor de natuur en leren hoe waardevol
de natuur is. Doordat kinderen leren
over de dieren en planten die in het
duin leven, geven we hen bepaalde
natuurwaarden mee. Ook laten we
kinderen zelf ontdekken hoe mooi de
natuur is. Deze waardering is voor alle
natuur in hun omgeving van groot
belang. Deze kleine mensen zijn de natuurbeschermers van morgen! Daarom
is het belangrijk om vroeg te beginnen
met het meegeven van de waarde van
het bos, de duinen, het strand en de
zee. Respect voor de natuur nu en in de
toekomst.
VOORJAARSSALE
Laat u ook verrassen in onze tentoonstelling en winkel. Zoekt u een leuk,
origineel cadeautje, vanaf 1 februari
hebben we voorjaarssale in de winkel
met kortingen die oplopen tot wel 50%.

Tentoonstelling
van Loghem in het ABC

J.B. van Loghem was een van de
invloedrijkste architecten uit de
beginperiode van het zogenaamde
Nieuwe Bouwen. Toch weten we nog
steeds betrekkelijk weinig over hem.
Een van zijn beroemdste scheppingen
is Tuinwijk Zuid in Haarlem. Dit monumentale complex viert in 2022 zijn
100-jarige bestaan en het ABC grijpt
die gelegenheid aan om in 2022 een
grote expositie aan Van Loghem te
wijden. Voor de bewoners van het
Ramplaankwartier is het hoogtepunt
in van Loghems oevre vanzelfsprekend de Trafo in Tuindorp.
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Nursery theW illows
vaste planten kwekerij
Vlaamseweg 8
2015 GA Haarlem

aanleg en
onderhoud tuinen
Vlaamseweg 8
2015 GA Haarlem
Telefoon 023-5248665

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

