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Rollandslaan-Vlaamseweg
De renovatie van de Rollandslaan is voltooid en nu is
de Vlaamseweg aan de beurt.

D

e wijkraad ontving de
volgende informatie
hierover van de aannemer Sweco en de
gemeente Haarlem.
Vanaf 9 mei starten de werkzaamheden
aan de Vlaamseweg. Het straatwerk is
gereed voor de start van de bouwvak
op 1 augustus. Gewerkt wordt vanaf
de DekaTuin richting de Westelijke
Randweg. Er wordt voor omleidingsroutes gezorgd. De wijk wordt hierover
door de aannemer binnenkort per brief
geïnformeerd.
• Het kruispunt Rollandslaan-Vlaamseweg-Leendert Meeszstraat-Pieter
Wantelaan wordt in 3 weken aangepakt, van week 19 t/m 21 in mei. Hierbij is de Vlaamseweg t/m de Dekatuin
bereikbaar.
• De bedrijven aan het Marcelisvaartpad zijn bereikbaar via de Ramplaan,
een omleidingsroute wordt daarop
ingeregeld.
• De Vlaamseweg wordt aangepakt in
juni en juli van week 22 t/m week 30.
Hierbij is de Vlaamseweg afgesloten,
een omleidingsroute wordt ingesteld
over de Ramplaan.
Na het broedseizoen (ca. half augustus)
worden nog 8 oude populieren gekapt.

Op basis van ervaringen na de kap van
17 populieren in november, is nader
onderzoek gedaan naar deze 8 oude populieren. Dat onderzoek gaf aanleiding
om ook deze 8 bomen te kappen. In het
plantseizoen, die start in oktober/november, worden nieuwe bomen langs
de Vlaamseweg aangeplant. Het gehele
werk is voor het eind van het jaar klaar.

ENERGIETRANSITIE
Op 10 maart 2022 werd bekend
gemaakt dat gemeente Haarlem
een rijkssubsidie van 4 miljoen euro
krijgt om het wijkinitiatief SpaarGas
Ramplaankwartier definitief mogelijk
te maken. De afgelopen jaren stonden
in het teken van de zoektocht naar
een duurzaam, haalbaar en betaalbaar
alternatief voor aardgas. Daarbij is als
meest duurzame en gunstigste oplossing gebleken: het zonnewarmtenet. Met dit geld van het Programma
Aardgasvrije Wijken (PAW) kunnen
de organisatoren nu echt aan de slag.
Er wordt een zonnewarmtecoöperatie
opgericht die gaat beslissen over het
zonnewarmtenet. En er wordt gestart
met aanbestedingen van ondermeer
leveranciers van maatwerkadviezen
voor de deelnemende woningen,

warmtepompen, PVT-panelen en
andere apparatuur. Ook is per 19 maart
2022 het SpaarGas Zonnewarmteloket
geopend. Hier kunnen wijkbewoners
iedere zaterdag tussen 10:00 en 12:00
uur terecht met hun vragen bij het
gebouw in de speeltuin gelegen aan de
Croesenstraat 51. Meer informatie is te
vinden op www.ramplaankwartier.nl

BOMEN IN DE WIJK
Naar aanleiding van een vraag van een
wijkbewoner over welke bomen er in
onze wijk staan die door Spaarnelanden worden onderhouden, geven wij
een website door waarop deze te bekijken zijn. Dat is via www.haarlem.nl/
opendata. Klik op ‘open data op kaart’
en klik op ‘groenvoorzieningen’. Zoom
dan in op de kaart naar onze wijk, en
dan kan elke boom (die in de Openbare
Ruimte staat) aangeklikt worden voor
informatie. Maar de bomen aan de
Vlaamseweg staan nog niet up-to-date
op de site (gebeurt pas wanneer de
Vlaamseweg gereed is) en ook na een
storm waarbij bomen sneuvelen duurt
het enige weken voor alles er correct
op staat.
GEBRUIK VAN HOUTKACHELS
Ook dit jaar bereikten de wijkraad weer
klachten van wijkbewoners omtrent
lees verder op pagina 5 >>
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Sparkz Networking
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LuukRensen@SparkzNetworking.nl
www.sparkznetworking.nl

Anneloes Aalders

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

het gebruik van houtkachels in onze
wijk. Wij brengen dit opnieuw onder de
aandacht, in verband met de overlast
die wordt ervaren. Bij mistig weer
en weinig wind is het raadzaam om
van stoken af te zien: de rookgassen
worden op dat moment onvoldoende
meegenomen door de wind en blijven
hangen tussen de huizen. Dit veroorzaakt overlast in de omgeving en
wijkbewoners met luchtwegklachten
hebben hieronder te lijden. Op de website www.stookwijzer.nl is te zien of het
een geschikte dag is om hout te stoken.
Op sites van houtkachelbedrijven
wordt de Zwitserse wijze van stoken
aangeraden, ook wel de omgekeerde
methode genoemd. Dit blijkt de meest
optimale manier om een haard aan
te steken. Hiermee steek je het vuur
bovenop aan, en brandt het naar beneden. Het voordeel hiervan is dat zowel
de kachel als het rookkanaal rustiger
op temperatuur kunnen komen. Zo
wordt er geen onnodig hout verstookt
en blijft de overlast beperkt.

MOBILITEITSPLAN GEMEENTE
De Haarlemse gemeenteraad heeft op
23 september 2021 een nieuw Mobiliteitsbeleid vastgesteld. Hiermee wil
Haarlem een aantrekkelijke, gezonde
en goed bereikbare stad blijven, terwijl
de stad groeit. Het bereikbaar houden
van de groeiende stad is een grote
uitdaging. Oude oplossingen als het
verbreden of toevoegen van wegen
en parkeerplaatsen zijn niet meer
voldoende. Het vraagt om een verandering waarbij voorrang wordt gegeven
aan schone manieren van vervoer, die
zo min mogelijk ruimte innemen: de
mobiliteitstransitie. Met de vaststelling van dit beleid gaat Haarlem de
bereikbaarheid anders aanpakken.
Dit betekent:
• De fiets en de voetganger krijgen
prioriteit.
• Een snelheid van 30 km per uur
wordt de norm en bij alle nieuwe
wegontwerpen wordt voortaan eerst
gekeken naar de ruimte voor de fietser
en de voetganger.
• Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) wordt evenwichtiger over de
stad verdeeld en het autoverkeer wordt
zoveel mogelijk gebundeld op de
hoofdroutes.
• Een uitrol voor gereguleerd parkeren
wordt opgesteld. Dit gaat consequenties hebben, ook voor onze wijk.

Foto: Jon Callas/Creative Common
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Niet alleen houtkachels, ook barbecues veroorzaken overlast in de woonomgeving.

• Het streven is dat in 2030 het merendeel van de korte afstanden binnen
Haarlem per fiets of te voet afgelegd
worden en dat meer dan de helft van
de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem met het openbaar vervoer (OV)
of de fiets plaatsvinden.
Meer informatie is te vinden op:
www.haarlem.nl/mobiliteitsbeleid

LAAGFREQUENTE GELUIDSOVERLAST IN ONZE WIJK
Een aantal wijkbewoners rond de Zuider Tuindorpslaan heeft bij de wijkraad
klachten geuit over laagfrequent geluid
dat hen ’s nachts uit de slaap houdt.
Daarop is door ons geïnformeerd bij de
gemeente of er een oorzaak aangewezen zou kunnen worden, bijvoorbeeld
een pompinstallatie. Dat bleek niet het
geval. Vervolgens heeft de milieudienst
IJmond op een windstille nacht een
meting verricht. Ook daaruit is helaas
nog geen oorzaak gebleken.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op 16 maart 2022 kon er weer gestemd
worden voor onze Gemeenteraad. In
onze wijk werd Groen Links de grootste
partij, en in heel Haarlem de PVDA. De
volledige uitslag is in te zien op de gemeente-website www.haarlem.nl. Een
klacht van een aantal wijkbewoners
over de volgens hen slechte bereikbaarheid van stemlokatie de Fablohal
is doorgegeven aan de gemeente.
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.

DOE MEE
Wie verbeterpunten heeft voor de wijk,
of zijn of haar mening wil laten horen,
is van harte welkom om mee te praten
op de volgende (openbare) bijeenkomsten van de Wijkraad Ramplaankwartier. De wijkraad vergadert elke twee
maanden, in principe op de laatste
dinsdag van de maand vanaf 20 uur,
zodra dat weer mogelijk is in de
Blinkert, Rockaertshof 66. De eerstvolgende vergadering is gepland op 24
mei 2022. Wanneer u graag een punt
wilt bespreken dat verder reikt dan een
vraag of opmerking voor de rondvraag,
verzoeken wij u tijdig contact op te
nemen met de voorzitter om te kijken
of dit een geschikt agendapunt is.
Sommige kwesties lenen zich niet voor
de wijkraadsvergadering en moeten bij
de gemeente of een andere instantie
in de wijk worden neergelegd (bijvoorbeeld via de app ‘Buiten beter’).
Een week van tevoren staat de agenda
online op www.ramplaankwartier.info,
op Facebook en hangt in de wijkkast.
Op de website is naast meer algemene
informatie over en voor het Ramplaankwartier ook te lezen wat er in de
vorige vergaderingen is besproken.
De kopijdata voor de volgende
wijkkrant is 13 juni 2022.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Acupunctuur voor dieren
Wijkkrant Ramplaankwartier
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peens krijg je de Afvalwijzer van de gemeente
Haarlem onder ogen, en je
leest hem vluchtig door: jaja, dat
weet ik allemaal wel en ik doe
het keurig. Dacht ik.
Maar dan opeens valt je oog op de
GFT-lijst. Theezakjes NIET? Koffiepads óók
niet??? Krijg nou wat. Filters met koffiedik dan weer wel.
Toch maar eens beter lezen. Hoe zat het ook weer?
Plastic. Aluminiumfolie en -schalen: Ja. Chipszakken: Nee. Tandpasta-tube: Ja.
Papier. Kassabonnetjes: Nee. Printpapier (óók inkt): Ja. Pizzadozen: Nee.
Papieren zakdoekjes: Nee. Eierdozen: Ja.
Kijk maar eens op afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Vul je postcode en huisnummer in en de wereld van afvalscheiding opent zich. Er is ook een app die je kunt
downloaden op je mobiel: “Spaarnelanden app”. Zucht. Ik hang de lijst toch maar
weer eens op, aan de binnenkant van het keukenkastje.
@H

Spelregels Rampertjes! 5 regels voor € 5,-en 10 regels voor € 10,-- (in een envelopje
in te leveren bij een van de redactieadressen, zie colofon)

Heb je zin in yoga?

Aan de Croesenstraat 51 is er op de
woensdagavond van 18.30 tot 19.45
uur en van 20.00 tot 21.15 uur nog
plek voor nieuwe leden. Je bent van
harte welkom. Wil je meer informatie mail of bel mij dan even:
annagreet71@hotmail.com
of 06-53155782
www.drishtiyogahaarlem.nl

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen zoekt twee nieuwe
baliestudenten voor in het weekend!
Ben je of ken je een student en heb
je affiniteit met natuur, toeristen en
kinderen, stuur dan een mailtje naar
info@np-zuidkennemerland.nl

De wijkdichter
Dennen langs de rand
Azuurblauw water toont glinsterende golfjes
op de wind die langs het wateroppervlak strijkt
de boswachter kijkt, op een afstand
het strand.
De dennen staan statig
aan de rand van de waterkant, stokstijf
en al zo lang.
Lang en recht
zijn hun stammen, donker hun dennen
de man gaat rennen, zijn voeten
over hun voet.
Simone de Maat
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Live the dream:
naar Italië? Huizenruil
haarlem <–> italie (2 jaar)

Wij, Nederlands gezin met 2 kinderen,
willen graag in Haarlem komen wonen per 1 augustus 2022. We hebben
een prachthuis in Italië, vlak bij Rome
en wie weet zie jij jezelf daar binnenkort wel heel gelukkig zijn…! Wijzelf
zouden graag in een sfeervol huis in
een leuke wijk van Haarlem terechtkomen, met een goede lagere school
voor onze kinderen. Kortom: we zijn
op zoek naar die ene gouden match
voor een periode van minimaal 2
jaar! Heb je interesse en lijkt het je
leuk om foto’s van het huis & andere
details uit te wisselen, stuur dan een
appje naar 0039- 3667105191.
A presto!
PS. Mocht je niet huizen willen
ruilen, maar wel leuke en prettige
huurders voor je huis willen, dan zijn
we natuurlijk ook erg geïnteresseerd
om in contact te komen… En dan
kun je in ieder geval af en toe de
vakanties in Italië doorbrengen!

SpaarGas in stroomversnelling
Geweldig nieuws! Je hebt het misschien al gehoord:
de gemeente Haarlem krijgt een rijksbijdrage van
4 miljoen euro om het SpaarGas Ramplaankwartier
project mogelijk te maken.

H

et project komt daardoor in
een flinke stroomversnelling
terecht en er staat een hoop
te doen voor het SpaarGas team.
Hoog tijd voor een update. Allereerst:
de rijksbijdrage wordt gegeven aan
de gemeente Haarlem. Om het geld
beschikbaar te maken voor het project
moet het deels worden overgeheveld
naar Stichting SpaarGas en deels naar
de (nog op te richten) Zonnewarmtecoöperatie. Maar eerst worden er duidelijke afspraken gemaakt over waar
het geld wel en niet voor bestemd is.
Ook wordt vastgelegd hoe Stichting
SpaarGas en de Zonnewarmtecoöperatie moeten omgaan met aanbestedingen. Bij zulke grote bedragen zijn
er regels om te zorgen dat dat proces
eerlijk verloopt.
Ten tweede: naast de 4 miljoen
rijksbijdrage kan de Bank Nederlandse

Gemeenten (BNG) nog eens 7 miljoen
euro aan leningen verstrekken om het
project te financieren. De gemeente
besloot namelijk eind 2021 dat zij
garant wil staan voor die lening. Ook
hiervoor geldt dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Er moet
aan een aantal voorwaarden worden
voldaan: zo moeten er bijvoorbeeld
voldoende woningen meedoen.
En last but not least: SpaarGas is nu
druk aan de slag met de aanbesteding
van bedrijven die voor alle onderdelen
van het project aan de slag gaan: van
het leveren van warmtepompen tot het
boren van putten voor de warmte- en
koudeopslag. Dit is zo belangrijk voor
het project dat er een extra lid aan
het SpaarGas team wordt toegevoegd:
iemand van buiten de wijk met professionele ervaring op dit gebied.
Na het goede nieuws over de rijks-

bijdrage is er een barrage aan vragen
en aanmeldingen voor huisdossiers
binnengekomen. SpaarGas heeft daarom het Zonnewarmteloket geopend.
Je kunt daar iedere zaterdag van 10:00
tot 12:00 terecht met vragen. Het loket
bevindt zich in het speeltuingebouwtje
bij de Croesenstraat 51 en wordt bemenst door wijkgenoten die betrokken
zijn bij het project. Kom gezellig langs
om onder het genot van een kop koffie
bijgepraat te worden!

Tijdens een congres van HIER opgewekt,
een landelijke organisatie voor lokale
duurzame energie, kregen drie initiatieven
de gelegenheid om uitleg over hun project
te geven aan Koning Willem Alexander.
SpaarGas was daar een van.

Vraag: wat gaat aansluiten bij het wijknet me kosten?
Iedere wijkkrant pakken we een veelgestelde vraag bij de
horens. In deze editie eentje uit de top drie: als ik meedoe
met het wijknet, wat gaat me dat dan kosten? Om die vraag
goed te beantwoorden kijken we naar de instapkosten en naar
de maandlasten. Wat betreft de instapkosten: de benodigde
eenmalige investeringen aan het begin van je deelname voor
isolatie, warmtepomp, etc. zijn voor eigen rekening. Dit kun je
financieren door subsidies en gunstige leningen voor verduurzaming. SpaarGas kan dit, als je dat wil, voor je regelen. Deze
leningen betaal je af over een lange periode (waarschijnlijk 10
tot 15 jaar). Als je eenmaal aangesloten bent op het warm-

tenet, heb je geen kosten meer voor gas. Je maandlasten voor
energie bestaan dan uit een bijdrage aan het wijknet voor je
warmte plus rente en aflossing van de lening (als je die hebt).
De kosten voor elektra veranderen niet door deelname aan het
wijknet. Deze maandlasten zullen gelijk of zelfs lager uitvallen
dan je huidige maandlasten voor energie. Je weet dan precies
hoeveel je de komende jaren kwijt bent aan energiekosten.
Momenteel zijn we bezig met het helder in kaart brengen
van hoe de maandlasten precies uitpakken voor verschillende
woningen. Lees meer op www.ramplaankwartier.nl of blijf op
de hoogte via de SpaarGas nieuwsbrief.
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Foto: Peter Bon

Wist je dat?....

RAMPERTJES
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Nooit meer weg

k ken een stel dat anno 2006 meende
ons verrukkelijk gelegen wijkje te
moeten verruilen voor een huis in
Bennebroek. Dat huis was groter dan
hun paddenstoel aan de Hospeslaan,
en er was een tweede kleine op komst, dus zo
gek was het idee niet. Maar gelukkig was er na
de koop nog bedenktijd en die viel midden in het
weekend. Hij en zij togen meermaals naar het Bloemendaalse strand om te wikken en te wegen of dit nou wel
zo’n slimme zet was. Zij dacht aan de extra meters, hij
vreesde het nieuwe dorp dat zo ver afgelegen lag van de
bewoonde wereld. Uiteindelijk zegden ze af en bleven ze
hun wijkje trouw waar ze al snel een ander, ruimer onderkomen vonden. Tot op de dag van vandaag prijst het
stel zich gelukkig met dat besluit, en ik weet dat allemaal
omdat mijn vrouw en ik dat stel waren.
De anekdote drong zich dezer dagen weer aan mij op,
toen ik, alsof ze het met elkaar hadden afgesproken, tal
van bekenden uit de buurt hoorde spreken van verhuizen dan wel van verbouwen, want nu was de rente
weliswaar stijgende maar nog behapbaar en straks kon
het misschien niet meer vanwege de Derde Wereldoor-

log. Onwillekeurig gaven mijn vrouw en ik ons
ook weer over aan die gekte, want dat is het
toch een beetje. Verhuizen, want de oudste
zoon woont op zichzelf, de jongste blijft nog
even, maar die slaat z’n vleugels ook weldra
uit. Wat moeten wij dan met al die lege kamers, met de overwaarde waar wij maar niet bij
kunnen komen?
“Maar wil jij dan weg uit de wijk?” vroeg mijn vrouw
en die woorden hamerden op mij in. “Nee, natuurlijk
niet”, antwoordde ik. “Er ligt te veel mooie geschiedenis
hier, hier zijn de jongens geboren en getogen. Ik zou een
vertrek uit de wijk denk ik ook niet overleven”.
Ik zag aan haar blik dat ze dit een fijne opmerking
vond.
“Als we nog een keer verhuizen, dan binnen de wijk”.
Ze keek me vragend aan: “Je bedoelt naar de Blinkert?”
Het was niet eens vuil bedoeld, zo is mijn vrouw niet.
“Voor mijn part”, reageerde ik en ik vond mezelf
ineens een uiterst bevoorrecht mens, want zelfs als
ik zeer oud en der dagen zat zou zijn, hoefde ik hier
dus niet weg.

Frans van Deijl

“Als we nog een keer verhuizen, dan binnen de wijk”
Ze keek me vragend aan: “Je bedoelt naar de Blinkert?”

Foto: kennemerhart.nl

contact@kraantjelek.nl
contact@kraantjelek.nl
contact@kraantjelek.nl
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KWARTIERMAKERS

B

ij het gesprek met Hans vlindert Lilian vrolijk in en uit: “Ga toch lekker
warm in de woonkamer zitten in
plaats van in die koude mancave.” In
de woonkamer laat Lilian haar laatste bijzondere (strip)boek zien, getiteld: ‘De man
die geen saxofoon mocht spelen’; een donker
verhaal van Lilian dat vijf tekenaars op hun eigen
wijze hebben verbeeld. Het was een idee van de
Haarlemse tekenaar Thé Tjong-Khing. Lilian:
“Het verhaal gaat over mijn Hans.”

Geboren, getogen,
vertrokken en weer terug
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen buurtgenoten aan het woord. Deze keer Hans Kloos (78),
geboren en getogen in het Ramplaankwartier. Samen met schrijfster
Lilian Blom (74) woont hij aan de Pieter Wantelaan.
TEKST JOOP K. DE VRIES / FOTO HANS CHRIS UITERWIJK / JEUGDFOTO’S ARCHIEF HANS KLOOS
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Hans Kloos met
de helm die hij
vroeger droeg
toen hij met
zijn BSA als
wegenwacht hulp
verleende. Lilian:
“Zal ik voor hem
gaan staan, dan
heb je echt een
goede foto, haha.”
Fotograaf: “Het
gaat heel goed. De
foto wordt beter
dan verwacht.”
De foto geeft
een inkijkje in
de tuinkamer.
‘De Tuinkamer’
is de titel van de
debuutroman van
Lilian uit 2010
waarin ze de
laatste levensfase
van Louis Ferron
beschrijft die hij
doorbracht in
deze kamer.

ELSWOUT ALS SPEELBOS
Ja, Hans, daar zou dit verhaal ook over gaan.
Hans is de eerste Kwartiermaker die in de buurt is
geboren. In 1943 aan de Zuidertuindorpslaan 40.
Een paar jaar later verhuisde hij naar de Elswoutslaan. “Mijn vader moest in de oorlog voor de
Duitsers werken. Toen hij terugkwam, kon hij als
timmerman aan de slag bij de erven Van Vliet,
de eigenaren van Elswout. Het huisje waar je nu
eieren kunt kopen, hoorde erbij. Wij huurden het
middelste huisje van de drie, nu zijn het twee
huizen. De huur betaalden we in de poort van
Elswout bij de secretaresse. Mijn moeder had
altijd de pest in dat die vrouw ons expres even
liet wachten. Heel feodaal. Mijn vader herstelde zijn eerste werkzame jaren de bruggen op
Elswout, die waren in de oorlog allemaal opgestookt. Elswout was destijds afgesloten voor
publiek, maar wij hadden een sleutel van het gele
hek. Met vriendjes klom ik er vaak overheen. Alle
vriendjes kwamen op woensdagmiddag naar mij
toe om in het bos te spelen. Mijn vader heeft me
eens wijsgemaakt dat onder de hermitage, dat is
de folly op het heuveltje langs de Elswoutslaan,
weleens een gang zou kunnen zitten naar het
grote huis, zodat de rijke mensen konden vluchten als de anarchie uitbrak. Ik heb weken met
mijn vriendjes gegraven, maar de tunnel hebben
we natuurlijk niet ontdekt. Elswout was echt mijn
speelbos. We sprongen slootje, maakten bootjes
van boomstronken of gingen varen in een grote
olieton die gebruikt was bij het asfalteren van de
Brouwerskolkweg. Daar verzoop ik bijna in. Als
ik weer eens in de sloot was gevallen, liet ik me
lekker drogen in de krocht, daar zijn nu de tennisbanen. Vroeger waren daar kassen met druiven
en andere lekkernijen. Aan de binnenkant van de
stenen muur groeiden prachtige jutteperen, groot
en sappig. Heerlijk. Er was weinig toezicht, maar
het was altijd spannend of een boswachter je ontdekte, want je mocht er eigenlijk niet spelen.”
De folly’s, waarvoor Staatsbosbeheer onlangs
een crowdfunding is gestart om ze te herstellen,
waren destijds ook in slechte staat. “Mijn vader
knapte ze op en daar werd niet op bezuinigd. Ik
herinner me nog goed dat hij met ontzag vertelde
dat hij met kurk werkte dat helemaal uit Portugal kwam. Mijn vader leerde mij ook timmeren.
Te beginnen met hoe je een spijker in het hout

‘Hans wandelt nog steeds
graag op Elswout. Wie
nog meer verhalen over
vroeger wil horen is van
harte uitgenodigd om een
keer mee te lopen’
slaat: hamer aan het eind van de steel vasthouden en de spijker goed op zijn kop slaan. Op een
regenachtige middag heb ik zijn hele spijkerkist
leeggemaakt en in de werkbank geslagen... Die
moest ik er allemaal weer uithalen.”

RALLY’S BIJ KRAANTJE LEK
Via Elswout liep Hans regelmatig naar Kraantje Lek, want daar startte Maus Gatsonides zijn
rallytochten waar vaak bijzondere auto’s aan
mee deden. Maus Gatsonides was een beroemde
rallyrijder en de uitvinder van de flitspaal. Hans:
“Tot grote ergernis van mijn vader ben ik niet de
bouwwereld in gegaan, maar de autowereld. Ik
vond mechanische dingen interessant. Al jong
maakte ik van drie oude fietsen één goede fiets.
Een paar jaar later sleutelde ik aan een oude Harley Davidson waarmee ik naar races op het circuit
in Zandvoort reed. Ik schrijf nu stukjes over die
tijd in een blad voor liefhebbers van historische
auto’s.”
KLASSIEKE EN HISTORISCHE AUTO’S
Na de mts-autotechniek is Hans bijna zijn hele
werkzame leven in dienst geweest bij de ANWB.
Onder meer als wegenwacht en keurmeester.
Eind jaren zeventig kon hij groepschef worden
van wegenwachtdistrict PlankenWambuis en
verhuisde hij naar Arnhem. Naast zijn werk werd
Hans onafhankelijke taxateur voor de Federatie
Historische Automobiel- en Motorfietsclubs
(FEHAC). “Een gerestaureerde historische auto
staat niet in de standaardkoerslijsten. Als de
eigenaar de auto niet laat taxeren, krijgt hij van
de verzekeraar bij schade het gewicht keer de
oudijzerprijs uitbetaald, dat wil hij natuurlijk
niet. Daarnaast geef ik advies in rechtszaken.
Onlangs heb ik een expertise verricht voor een
al zes jaar slepende rechtszaak over een financieel uit de klauwen gelopen restauratieproject
van een Jaguar uit 1952.” In Europa is Hans een
van de weinigen die autopaspoorten, zogeheten
FIVA Identity cards, mag keuren. “Net als in de
kunst zijn er talloze vervalsingen en replica’s
in omloop van klassieke auto’s. Zo’n echtheidspaspoort hebben auto’s vaak nodig om aan een
lees verder op pagina 13 >>
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KWARTIERMAKERS
Internationaal Concours d’Elegance of een historische rally te mogen meedoen.”
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

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

DS EN MEHARI
Wat is er nou zo bijzonder aan klassieke auto’s?
“Het is een combinatie van emotie en fraaie modellen. Italiaanse en Franse vormgeving vind ik het
mooist. Bugatti’s zijn het summum, maar onbetaalbaar. Ik ben zelf trouw aan Citroën. Dat is begonnen uit armoede met het opknappen van toen nog
goedkope 2CV’s. Nu heb ik een DS 23 Pallas uit
1973 en een Citroën Mehari uit 1969. Met mijn
kennis zijn die nog goed te onderhouden. Voor
dagelijkse gebruik staat een Lancia Thesis voor de
deur. Ik hou van grote sedans.”
VERLIEFD OP LATERE LEEFTIJD
Hans is in 2015 naar zijn geboortegrond teruggekeerd vanwege de liefde. “Lilian ken ik nog uit de
jaren zeventig toen we allebei met onze gezinnen
in de Leidsebuurt woonden. We zaten in hetzelfde
circuit, gingen naar de Haarlem Jazzclub. Ik was een
stoere gozer met een Zappasnor en een grote motor
van de ANWB. Later kwam Lilian met haar tweede
man, Louis Ferron, wel bij ons in Arnhem op bezoek
als Louis in zijn schrijvershuisje in Zelhem werkte.
Toen Louis en mijn vrouw waren overleden, zagen
Lilian en ik elkaar weer eens tijdens een etentje
met vrienden in Haarlem. Toen klikte er iets. Na
afloop dacht ik: wat gebeurt er toch allemaal. Ik was
verliefd! En Lilian ook. We hadden het helemaal
niet verwacht. We zijn alweer jaren bij elkaar en nog
Hans: “Ik
was tien jaar:
kort broekje,
spillebeentjes
en flaporen. In
1953 kreeg ik een
duiventil, die had
mijn vader zelf
gemaakt. Mijn
moeder was niet
altijd blij met de
duiven als de was
buiten hing. We
hadden toen ook
al kippen. Mijn
vijf jaar oudere
zus Lies heeft ons
hondje Beertje in
haar armen.”
Schaatsen op
de sloot langs
Elswout. Ook
toen Elswout
afgesloten was
voor publiek
werd er altijd wel
op heel Elswout
geschaatst.

‘Wat ik in Haarlem mis is
een goede jazzclub’
steeds gelukkig samen. Het is ontzettende mazzel
dat we dit op latere leeftijd nog mogen meemaken.”
Lilian noemt Hans altijd ‘mon grand dessert’.

JAZZLIEFHEBBER
Hoe is het om terug te zijn in de buurt? “Het Ramplaankwartier is echt een fantastische wijk waar
ik heel gelukkig ben. Ik geniet ervan om weer te
wonen waar ik ben opgegroeid. Ik word een nostalgische ouwe man, haha. In de buurt mis ik niets.
Wat ik in Haarlem mis is een goede jazzclub waar je
lekker kunt luisteren naar livemuziek. In Arnhem
had ik met een vriend zo’n jazzclub en een eigen
jazzprogramma bij Radio Oost. In mijn mancave
geef ik wel eens een jazzworkshop voor vrienden,
dan laat ik wat horen van mijn vijftienhonderd lp’s.
Mijn favoriete periode is de swing jazz van vlak
voor de Tweede Wereldoorlog tot de free jazz in de
jaren zeventig. Dat is ook de periode met voor mij
de mooiste auto’s.”

HANS’ RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK
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JONG IN DE WIJK
TEKST JOKE OOSTERBAAN
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MUIS IN DE WIJK
Door Pauline Baartmans

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

RAMPLAAN 40
HAARLEM

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

023 5247993
06 23140320

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!

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

Kijk eens Beer, naar boven, daar!
Meneer en mevrouw ooievaar.
En langs 't koeienpaadje groeien
mooie bloemen, kijk ze bloeien.
In het gras moet je niet rollen,
dat zit vol met hondendrollen.
.
Slierten kikkerdril in het slootje,
kom dan pakken we ons bootje.
Padden, kikkers, zelfs een vis,
Beer wat een belevenis!

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

moeilijk, maar je leert ervan en dat kun je later in je
leven weer gebruiken.
4. Bij welke vereniging speel je?
Bij de schaakvereniging HWP (“Het Witte Paard”)
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen
bestaat een team?
We zitten niet echt in een team. Je hebt wel
schaakles met steeds dezelfde kinderen.

Jonge wijkbewoners over hun sport
In de wijk wonen twee enthousiaste jonge schakers. Wie weet zien wij ze later
terug op het jaarlijkse Tata Steel Chess toernooi. Kortom, genoeg reden om
Luna en Josue van Steenbergen de 10 vragen te stellen. 
TEKST
INGRID SCHENK
FOTO’S
CHRIS UITERWIJK

J

osue is 6 jaar. Naast schaken zit hij op
zwemles, voetbalt hij bij Alliance’22 bij
de mini’s en heeft hij bij judo al de bruine
slip aan de witte band. Luna is net 8 jaar
geworden. Zij doet aan karate en judo, heeft
daar al de gele band en zit ook op zangles.
Zij zitten al bijna 2 jaar op schaken.
1. Wat is schaken voor sport?
Josue vertelt dat je stukken neerzet en dan probeert de koning van de tegenpartij te pakken. Je
mag best lang nadenken. Alleen niet als er een
wedstrijd is. Dan is er een maximale denktijd. Luna
vertelt dat je bij schaken veel moet nadenken wat

je met je zetten kunt doen. Je moet bijvoorbeeld
het paard en de loper niet aan de zijkant zetten,
dan zijn ze minder wendbaar. Je kunt ook rokeren:
dan ruilen de koning en toren van plaats. Maar dan
moet je wel zorgen dat er genoeg pionnen in de
buurt zijn om de koning te verdedigen.
2. Waarom heb je voor schaken gekozen?
Een vriend van papa is heel goed in schaken. Papa
dacht dat het voor ons ook wel leuk zou zijn.
3. Wat vind jij het leukst aan schaken?
Josue vindt schaken uitdagend en Luna vindt
het leuk dat je goed moet nadenken. Soms is het

Schaken De oervorm van het schaakspel is duizenden jaren oud. Hoewel er geen enkel bewijs is van een historische

oorsprong in de Griekse oudheid, worden Griekse goden in verband gebracht met de uitvinding van het spel. Bijvoorbeeld de
sterveling Paris, de man die de mooie Helena schaakt en daarmee de Trojaanse oorlog veroorzaakt, wordt enkele malen als uitvinder genoemd (bron: Wikipedia). De termen schaak (Sjah: koning) en schaakmat (Sjah Mata: koning versteld staan) komen zeer
waarschijnlijk uit het Perzisch. In Nederland wordt veel geschaakt, zelfs de vernieuwde speeltuin heeft een schaakbord op een
picknicktafel. Bijna honderd jaar geleden was de Nederlander Max Euwe wereldkampioen schaak.
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6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; spelen
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Het is met jongens en meisjes door elkaar van ongeveer 6 tot en met 10 jaar. Er zijn zes stappen die
je kunt doorlopen. Je begint bij stap 1 en als je goed
genoeg bent kun je naar stap 2. Wij zitten in stap 2.
Er zijn 6 stappen.
7. Zijn er ook wedstrijden en moet je dan naar
een andere club? Hoelang duurt een wedstrijd?
Wij spelen alleen nog op de clubwedstrijden tegen
clubgenoten. Vaak zijn dat kinderen die ook dezelfde stap hebben. Die kunnen dus wel ouder zijn, of
jonger. Soms speel je ook wel eens tegen iemand
met een hogere stap. Dan verlies je ook wel. Een
wedstrijd duurt 30 minuten. Beide spelers hebben
15 minuten op de klok. Dat is de maximale tijd die
je mag gebruiken om na te denken.
Nu spelen wij nog onderlinge partijen. Als wij heel
goed worden, spelen wij misschien ook wel tegen
een andere schaakclub. Er zijn al wel dagtoernooien, maar daar doen wij nog niet aan mee.
8. Welke dag/avond wordt er geoefend en
gespeeld?
Wij oefenen op dinsdagavond. Eerst krijgen wij
een half uur les en dan speel je nog een partijtje. In
het lokaal is ook een bar waar je wat lekkers kunt
kopen. Totaal duurt het een uur. Naast schaken
wordt er ook gebiljart door wat oudere heren. Wij
vinden het erg leuk om daar nog even te kijken, en
de mijnheren zijn altijd heel aardig tegen ons.

‘Papa zegt dat bepaalde zetten
goed zijn om mee te beginnen.
Maar dat doe ik vaak niet’
9. Hoe word je goed in schaken?
Luna denkt dat als je goed kijkt wat de ander heeft
gezet, je gaat bedenken wat zijn plan is en dan ga
je vooruitdenken wat je kunt zetten. Josue denkt
dat je goed in schaken wordt als je veel oefent. Dat
je eerst tegen slechtere spelers speelt en dan stapje
voor stapje tegen betere spelers. Luna: “Papa zegt
dat bepaalde zetten goed zijn om mee te beginnen.
Maar dat doe ik vaak niet.” Josue doet die zetten
die papa zegt, vaker.
10. Is er een speler die je bewondert?
Zowel Luna als Josue hebben niet echt een speler
die ze bewonderen.

Hoe en waar?
kennemercombinatie.nl/
www.hwphaarlem.nl/
www.schaakclubsantpoort.nl/
Vanaf 5 jaar. Kosten vanaf € 95,-- per jaar

Wijkkrant Ramplaankwartier
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NIEUWS VAN DE BEATRIXSCHOOL

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
2015HR Haarlem
Tel. 023-5445546
06-46451839
praktijk@f ysioelswout.nl f ysioelswout.nl

een mooi boeket
voor jouw Valentijn

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

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

Een school vol helden!

Buiten de school is er niet zo heel veel te zien, daarentegen gebeurt er in de school
een heleboel. De verbouwing is begonnen!
TEKST EN FOTOCOLLAGE ANOUK WOUDMAN

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

D

e school wordt voorzien
van een nieuw isolatiesysteem, er wordt
geschilderd, er komt
nieuw marmoleum op de
vloeren en ook zal het oude meubilair
vervangen worden. Kortom een echte
metamorfose.
Aan het Blinkertpad achter de
school ligt natuurlijk het kleuterplein, waar de jongste leerlingen
dagelijks spelen. Ook hier wordt het
steeds mooier en groener. Fijn als
straks ook de kinderen uit de nieuwe
Beatrixgroep van de peuteropvang

Partou Aan Zee af en toe buiten met
onze leerlingen komen samenspelen.

BREIEN
Ondanks dat het in school best rommelig is, gaan de schoolactiviteiten
gewoon door. Heel fijn is dat we na een
lange tijd, waarin we rekening moesten
houden met de COVID-maatregelen,
weer ouders en/of verzorgers in de
school kunnen verwelkomen. Genieten
was het voor de leerlingen in groep
8 toen verschillende oma’s in de klas
kwamen om ze te leren breien.
De leerlingen van groep 4 werkten

aan het thema ‘Ik trek mijn pyjama
aan’ en mochten als afsluiting een
dagje in pyjama naar school. Niks aan
tafel zitten op een stoel, maar lekker
liggen met je leesboek of je rekenwerk
op de grond in of op je slaapzak. En dat
ging heel goed.

HELDEN
Ook was er eind april de cultuurweek,
waarin het thema ‘helden’ centraal
stond. Want dat we van helden kunnen
spreken op de Beatrixschool, blijkt wel
uit deze foto’s vol met lieve, stoere en
fijne leerlingen.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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9 WINKELTJES RAMPLAAN 1, 2, 3
In deze driedelige rubriek kijken we binnen bij de negen winkeltjes aan de even
zijde van de Ramplaan. Wie werken er? Hoelang al? Wat vinden ze van de wijk?

1. Bakkerij Vink

Anneke (links) en Linda (rechts) staan
allebei al vele jaren in de winkel van
Bakkerij Vink. Er zijn maar weinig
buurtbewoners die zich een Ramplaan
zónder Bakkerij Vink kunnen herinneren; ze zitten hier al sinds 1982.
Naast deze winkel heeft de keten nog
acht andere vestigingen in Haarlem en
omgeving.
In de loop der jaren hebben Anneke
en Linda de klantenkring zien veranderen. Waren het vroeger vooral wat
oudere mensen die om een halfje bruin
kwamen, tegenwoordig bestaat de klandizie vooral uit wat jongere mensen. Is

1

TEKST EN FOTO’S DIRK KRUYDER

2. Beauty Clinic Haarlem

de wijk verjongd? De hardlopers in de
bakkerij zijn volkorenbroden, saucijzenbroodjes en speltcroissants. Opvallend is verder dat de gezondere broden
steeds populairder worden. Klanten
willen graag weten wat er in het brood
zit en kiezen het liefst voor een donker
brood met lekker veel vezels.
Anneke en Linda kennen veel vaste
klanten bij naam en zijn altijd in voor
praatje. Zo komen ze heel wat te weten
over het wel en wee van de buurtbewoners. Dat dorpsgevoel maakt het
werken in het Ramplaan-filiaal zo leuk
voor Anneke en Linda.

2

Sinds 2018 Is de Ramplaan een schoonheidssalon rijker: Beauty Clinic Haarlem.
Daniëlle en Romina zijn de eigenaars.
Voorheen waren ze in dienst van schoonheidssalons in Haarlem en Heemstede.
Vier jaar geleden vonden ze het tijd om
een eigen salon te beginnen. Toen de
tenniszaak op nummer 50 naar Tennispark Duinvliet verhuisde, meldden de
twee zich als nieuwe huurders voor het
pand. Met succes.
Voorin de zaak ontvangen ze de
clientèle en doen ze de (lak)nagels,
achterin vinden de beautybehandelingen
plaats. Daarvoor zijn er drie behandel-

3

kamers ingericht. Vrouwen – en soms
ook mannen – bezoeken de salon voor
huidverbetering, het aanbrengen van
permanente make-up, of een gezichtsmassage. De klanten zijn vaak hardwerkende dames uit de buurt die zichzelf
een uurtje ontspanning gunnen. Maar er
komen ook weleens jonge pubers die van
hun jeugdpuistjes af willen én hoogbejaarde dames, zelfs een mevrouw van
negentig.
Daniëlle en Romina vinden de sfeer in
de wijk heerlijk; ze hebben naar eigen
zeggen alleen maar leuke en lieve klanten. Soms komt er zelfs iemand gewoon
op de thee, om even bij te kletsen.

3. De Houten Hond
Voor baasjes van katten en vooral
honden uit de buurt is ‘Brenda van
de dierenwinkel’ geen onbekende.
Sinds 2014 runt zij ‘De Houten
Hond’ op de Ramplaan. Brenda
en medewerkster Chloe verkopen
natuurlijke diervoeding, voedingssupplementen en hondenshampoos.
Daarnaast kunnen honden er terecht
voor een trimbeurt.
Na jaren als dierenartsassistente
te hebben gewerkt, weet Brenda als
geen ander hoe ze met dieren moet
omgaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat
de trimsalon zo populair is dat ze op

dit moment voorlopig geen nieuwe
honden kan knippen.
Terwijl achter in de zaak de
‘hondenkapsters’ aan het werk zijn,
helpt Brenda baasjes met advies over
vachtverzorging en diervoeding.
Ze vindt het Ramplaankwartier
een heerlijke buurt, met een ‘lekker
dorpsgevoel’. Als iemand zijn hond
kwijt is, komen ze altijd eerst even
vragen of de viervoeter zich bij Brenda
gemeld heeft. Niet zo vreemd, want
honden krijgen áltijd wat lekkers van
Brenda.

GRIEZELVERHAAL
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TEKST BIES VAN EDE

og niet eens zo lang geleden werd het
politiebureau in Overveen verbouwd tot
supermarkt. Bob, een bouwvakker die
ik ken uit mijn buurtkroeg, vond in een
diepe kast een aanplakbiljet met in zware
letters: Vermist, Frans Klomp’. Eronder stond de foto van
een veertienjarige jongen en een datum, inmiddels ruim
dertig jaar geleden. De rest van het aanplakbiljet was
door schimmel onleesbaar geworden. Bob de bouwvakker hoefde niet te lezen. Bleek en bibberig wilde hij
zijn collega’s vertellen wat hij wist over Frans, maar ze
luisterden niet.
Een dag later sprak ik hem in onze kroeg in het hart
van Haarlem. Hij moest zijn verhaal kwijt. Aan mij. Wat
Bob de bouwvakker me vertelde, is niet het beste verhaal
dat ik ooit heb gehoord. Maar het is wel een waar verhaal. Dat weet ik.

DE PAPEGAAIEN
VAN ELSWOUT

De grootste fout van mensen is, dat ze gevaar niet herkennen. Mensen denken dat gevaar eruitziet als een auto
die met honderdtwintig op je afkomt. Ze denken dat je
gevaar al van verre ziet aankomen. Duidelijk
herkenbaar, zodat je de kans hebt om te
vluchten. Een gevaarlijke plek is een
drukke kruising, denken mensen.
Hoe ze zich zo kunnen vergissen,
begrijp je niet.
Vroeger, toen de bijlen nog
van steen waren en de huizen
van hout en stro, wisten de
mensen beter. Toen voelden
ze gevaar. Ze hoefden het niet
te zien om te weten dat het
er was. Op gevaarlijke plekken
bouwden ze hun heiligdommen, want zo kon je het gevaar
in de hand houden. Stonehenge, in
Engeland, is zo’n plek. En Elswout, in
Overveen bij Haarlem.
Elswout, waar heel Haarlem op zondag
wandelt. ‘s Zomers, ‘s winters, in de herfst of lente, altijd
is Elswout mooi. Ze komen er graag, de mensen van
Haarlem. Omdat Elswout zo bijzonder voelt.
Elswout is zo mooi aangelegd,” zeggen de wandelaars.
“Het is of je bij elke bocht een ander landschap ziet.” Ze
denken dat het een trucje is van de mensen die Elswout
hebben aangelegd, maar in Elswout zie je echt bij iedere
bocht een ander landschap.
Net als Stonehenge is Elswout een magische plek.
Wij weten allang niet meer wat de druïden er deden, of
waarom de heksen van Haarlem er bij elkaar kwamen.
De oude verhalen en het bijgeloof zijn vergeten, maar de
magie is nog lang niet weg.
De magie vliegt boven Elswout rond als een zwerm
papegaaien. In Haarlem kent iedereen de vogels, want
op mooie zomerdagen dwarrelen ze rond de toren van de
Bavo-kerk als een rood met geel en groen vaandel.
In Haarlem, waar ze gevaar niet herkennen, lachen
de mensen. “Zie je dat? Er vliegt een parkiet mee!” En
niemand die weet wie die parkiet is. Behalve Bob de
bouwvakker en ik. Want Bob had als jongetje een oudere

buurjongen die met zijn buks voor de lol in Elswout
konijnen schoot. Frans Klomp heette hij. Het was de
jongen van het aanplakbiljet.
De papegaaien vlogen ook al toen Frans Klomp veertien was. Frans had zelfs een paar staartveren. Van een
van de vogels in volle vlucht afgeschoten op een avond.
In Elswout had hij dat gedaan, vlak bij het huisje met de
sluis, waar je libellen boven het water kunt zien zweven.
Vanaf het sluisje brengt het bospad je eerst langs een
beukenlaan. Daar staat al sinds mensenheugenis een
jagersknecht met zijn jachthonden te luisteren naar de
klokken van de Bavo, zeggen mensen.
Naar de papegaaien, dacht Frans altijd. Als je doorliep
en de bocht in het pad volgde, kwam je bij een houten
huisje, een soort kerststal in het groot. Een dak, twee
muren en een achterwand met een deur. Het huisje
was half in een duinwand gebouwd, dus die deur ging
nergens heen. Hij zat er voor de sier. Net zoals het raam
boven de deur versiering was. Een rond glas- in-loodraam, met de kop van een oude man. Dit stalletje, dat
de hermitage heette, het kluizenaarshuis, was
niet het enige nutteloze gebouw in Elswout. Je had ook nog het huisje bij de
hangbrug, waar een vrouw over een
onderdeur geleund stond. Geen
echte vrouw, een schilderij.
Gezichtsbedrog, zoals heel
Elswout gezichtsbedrog was,
dacht Frans. Hij voelde zich
nooit helemaal op zijn gemak.
Niet alleen omdat hij bang
was met zijn buks betrapt te
worden. Hij had altijd het gevoel
dat de bospaden hem op een
kwade dag ergens anders zouden
brengen, naar een andere plek, een
die niet bestond, of juist wel... naar
een plek waar je niet hoorde te komen, als
normaal mens.
“Die paar konijntjes,” mompelde Frans terwijl hij
steeds voorzichtiger, steeds steelser verder ging. “Die
paar konijnen...” Alsof hij het landgoed gerust wilde
stellen, alsof bij hoopte dat Elswout hem met rust liet
zolang hij geen grote dieren schoot.

‘Wij weten

Foto: Liesbeth Zuidema/Beeldbewerking: Evert Root

allang niet meer
wat de druïden er
deden, of waarom de
heksen van Haarlem
er bij elkaar
kwamen’
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Op een avond in april, tegen halftien, toen de zon rood
onderging in een blauwpaarse lucht, zag Frans het hert.
Het stond er opeens, op het pad vlakbij de hermitage.
Frans was al op weg naar huis. De avond had niets opgeleverd en de buren waren op visite. Frans speelde graag
met de twee kleine buurkinderen, Anke en Bob van vijf
en zeven. Als hij het te laat maakte, waren die twee al
naar bed. En nu stond dat hert daar. Wit, als een spook in
de schemering. Het had hem niet geroken; het keek hem
recht aan, zonder hem te zien. Frans wist dat er albino
herten bestonden, maar dit was geen albino: het dier had
bruine ogen. Hij kon de verleiding niet weerstaan. De
buks die hij in een sporttas onder gymspullen verborg,
kwam tevoorschijn.
Het hert bleef staan. Ook toen Frans de buks in elkaar
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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

klikte. Het geluid droeg ver; het beest moest hem gehoord hebben.
Blad ritselde onder Frans’ voeten. Een takje knakte.
Het hert bleef staan. Het keek Frans recht aan en even
later keek het recht in de loop. Frans vinger kromde zich
om de trekker van de buks. En terwijl hij overhaalde, wist
hij wat er mis was. Het dier zag hem wél. Het rook hem
wél. En het wachtte op hem, tot hij zou schieten. Het
wilde dat hij zou schieten. De kogel spoot uit de loop.
Het hert draaide zich om en vluchtte. Onmogelijk. Het
was geraakt. Frans kon het niet gemist hebben. Hij ging
het dier achterna.
Onder het hollen propte Frans de buks in zijn tas. Het
hert zag hij tussen de bomen als een razendsnelle mistwolk. Hij volgde het, verwachtte ieder moment dat het
ergens zou neervallen.
Ze bereikten de hermitage en daar: alweer onmogelijk!
verdween het witte hert . Het holde het bouwwerkje in
en verdween of loste op in de deur die geen deur was,
maar een paneel in de achterwand.
Lang durfde Frans niet in Elswout te blijven. Zijn hart
klopte in zijn strot, bij merkte nu pas hoe bang
bij was. Bovendien kon iemand het schot
gehoord hebben. Hij vluchtte via zijn
vaste route over het sluisje de Elswoutslaan op en holde naar buis.
Zijn ouders en de buren hoorden
het verhaal wat lacherig aan. Alleen de buurkinderen luisterden
ademloos. Ze wilden het hert
ook een keer zien. En terwijl de
ouders alweer over politiek en
auto’s praatten, moest hij Anke
en Bob beloven, dat hij in elk
geval de plek zou laten zien waar
het hert verdwenen was.

dan.’ En toen zagen we de papegaaien. Ze kwamen aanvliegen als een sjaal in een storm en ze streken neer in
de bomen rond dat houten stalletje.
Frans was ook verbaasd. Hij riep: Jongens, pak steentjes. Kijken of we staartveren kunnen vangen. Maar
gooien was niet nodig. Een prachtige, vuurrode veer
dwarrelde omlaag, dansend als een ballon. Hij gleed op
de wind de hermitage binnen. Mijn zusje en ik holden er
direct heen, maar Frans was ons voor.
Op het moment dat Frans de veer oppakte, zagen we de
oude man in het glas-in-loodraam bewegen. Alsof... alsof
hij omlaag reikte om de deur te openen. En de deur gíng
open. En Frans... liep er doorheen. Alsof hij getrokken
werd. Hij liep door de deur die op een duinwand uitkomt.
Bob zuchtte en bestelde nog een glas bier. “Maar wat
wij zagen, toen Frans die deur door ging, was geen duinwand. We zagen een bos liggen. Een enorm uitgestrekt
bos. De deur kwam uit op een open plek, met in het
midden een altaar.
Tenminste, ik denk dat het een altaar was. Een grote
platte steen, een vierkant rotsblok. Er stonden mannen in witte gewaden omheen. Mijn zus en ik
hebben het allebei gezien. En toen was de
deur dicht.”
Bob kreeg zijn bier. Ik wachtte tot
bij het opgedronken had, want ik
voelde dat er nog iets kwam.
“We zijn knap overstuur naar
huis gegaan,” zei Bob. “Onze
ouders waren woest op Frans.
Anke was pas vijf en ik zeven. Hij had ons nooit alleen
mogen laten, vonden ze. Maar
ja... Frans is nooit meer komen
opdagen. Hij was weg. Vermist. De
politie heeft hem gezocht en niet
gevonden. Ze hebben nog aanplakbiljetten gemaakt. Ik vond er eentje in het
politiebureau van Overveen. WE zijn daar
een supermarkt aan het bouwen, weet je wel?”
Ik knikte.
“En ik zweer je,” zei Bob, “sindsdien vliegt er een parkiet met die papegaaien mee.”
Hij keek me aan. “En nou verklaar jij mij voor gek.”
“Nee,” zei ik en gebaarde dat de kastelein onze glazen
moest vullen. “Nee. Wij zijn zo’n beetje even oud hè?”
Bob knikte.
“Ik kom niet graag in Elswout,” zei ik. “Toen ik zeven
was, heb ik een keer uit balorigheid steentjes gemikt op
dat glas-in-loodraam. Er was er maar eentje raak, maar
het effect was verschrikkelijk. Er ontstond een gat alsof
ik een baksteen had gegooid. En uit de scherven kwam
een parkiet tevoorschijn. Het was geen gezichtsbedrog.
Die parkiet kwam door het glas vliegen en dat kan niet,
want...”
“Want achter dat raam ligt het zand van de duinwand,” zei Bob. “Ik weet het.”
We dronken zwijgend. Als standbeelden, bijna. Ik weet
zeker dat we allebei luisterden of we misschien ver weg
de papegaaien van Elswout hoorden krijsen.
Bies van Ede

‘En toen zagen we

de papegaaien. Ze
kwamen aanvliegen
als een sjaal in een
storm’

Frans ging niet terug naar Elswout. Hij
ging zelfs niet stropen in de duinen achter
Kraantje Lek. De ogen van het witte hert bleven in
zijn herinnering terugkomen. Hij wist dat hij geen groot
dier had mogen schieten. Hij had een wet overtreden,
een wet die hij nota bene zelf bedacht had, en Elswout
zou hem straffen. Ook dat wist hij.

Yoga en
Tai-Chi school
Kennemerland

Hij zou misschien nooit meer naar Elswout zijn
gegaan, als de buurkinderen niet waren blijven aandringen. De plek van het hert wilden ze zien. Alsof ze nooit
in Elswout waren geweest. Uiteindelijk, om eraf te zijn,
nam hij hen op een woensdagmiddag mee.
Met was inmiddels mei en Elswout bloeide uitbundig,
maar statig, zoals oude bossen dat doen.
Het huis Elswout, waar nooit iemand gewoond heeft,
stond als een goudgele reuzenboomstronk op zijn heuvel. De oranjerie was een dromerige bouwval waar pas
veel later een restaurant zou komen.
Bij de hermitage bleven ze staan. “Nou, hier was het
dan,” zei Frans.

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

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

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

Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem

–

Hoofddorp

-

Beverwijk

–

Velsen

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

In het buurtcafé keek Bob de bouwvakker me met
droevige bier-ogen aan. “Dat zei hij: ‘Nou, hier was het
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NIEUWS VAN DE ORDE
TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO

Schakers op het Nest

Twee jaar geleden werd er een ooievaarsnest neergezet op het weiland
en het duurde niet lang voordat de eerste ooievaar op het nest ging
zitten. Een tweede ooievaar kwam erbij en de wijkbewoners hoopten
dat er snel kleine ooievaartjes zouden volgen. Wie weet: dit jaar?

D

it jaar in januari was de speeltuin
opnieuw ingericht. Een van de
nieuwe attributen was een schaakpicknicktafel. Enkele schakers uit de
wijk keken nieuwsgierig door het hek
naar de tafel. Geen stoelen of bank. Verder durfden
ze nog niet te komen. Een volgende keer werd de
Speeltuin betreden, de witte en zwarte velden werden bekeken – ja, het bord lag goed (linksonder een
zwart veld) – en om te zitten waren en twee grote
blokken hout. Dat was 7 februari 2022.
Twintig dagen later. Een zonnige zondagmiddag.
Drie schakers gingen door het hek en liepen tussen
de spelende en schreeuwende kindertjes naar de
tafel. De schaakstukken kwamen uit de doos, een
echte schaakklok werd neergezet en uit een rugtas
werd bier gehaald. De mannen gingen er eens goed
voor zitten. Een lieve dame greep in: “Jongens, dat
bier weer terug in de rugzak, dat begrijpen jullie
toch zeker wel?” Ze begrepen het.

SNELSCHAKEN
En er werd geschaakt: pionnen gingen naar voren,
de paarden sprongen, de lopers schuin, er werd
gerokeerd en na iedere zet werd de klok ingedrukt. Er werd geslagen, gepromoveerd, gelachen,
gemopperd, en passant geslagen, gewonnen en dus
ook verloren maar – vreemd genoeg - niet geremiseerd, er werd geblunderd, geofferd, mat gezet
en er waren openingen, midden- en eindspelen en
er werd diep nagedacht, maar niet te lang want de
klokte tikte door. Ja, dat is schaken in de nieuwe
Speeltuin. Ze speelden één tegen één en de winnaar bleef zitten. Nieuwe tegenstander en tempo,
want maar vijf minuten per speler voor het hele
potje. Snelschaken heet dat, of Blitz en ook wel een
vluggertje genoemd. De lieve dame keek toe, gaf
zelfs commentaar en enkele kindertjes toonden
belangstelling. Na zes potjes werd het frisser en
gingen de stukken weer in de doos. De uitgespeelde mannen hadden genoten en van de spelende
kindertjes geen last gehad.

EEN ZETJE TERUG IN DE TIJD
Het Ramplaankwartier heeft ooit een schaakvereniging gehad.
We zullen de geschiedschrijving beknopt weergeven. In het
Bloemendaalsch Weekblad van 14 oktober 1938 staat een oproep aan Bridgers en Schakers om zich op te geven als Bridger
of als Schaker bij de Buurtvereniging Ramplaankwartier. De
schaakwedstrijden werden gespeeld op vrijdagavond in café
Roozendaal.
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Daarna verschijnt er wekelijks een verslag over de uitslagen
van de interne competitie in het Bloemendaalsch Weekblad.
Dat kondigde op 17 maart 1939 een schaakwedstrijd aan
tussen Kennemerland en schaakclub “Ramplaan”, te spelen op
10 maart 1939 in restaurant Roozendaal te Overveen.
Op 22 maart 1939 vermeldt het Haarlems Dagblad de gedetailleerde uitslag. Ramplaan won de strijd over tien borden
met 5,5 tegen 4,5.
In juni 1939 verschijnen er wat wervende stukjes in de krant
om meer leden te krijgen. In augustus 1939 komt het heugelijke nieuws dat er inmiddels 25 leden zijn, aldus secretaris G.
Kos, woonachtig Van Raephorststraat 20.
Op 7 september 1939 is de jaarvergadering en vrij verrassend is de naam van de vereniging veranderd in schaakclub

Uit het Bloemendaalsch Weekblad van 4 november 1938
blijkt dat schaakclub “Ramplaankwartier” is opgericht.

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.

PENNINGMEESTER
Vanaf het dak van zijn schuur had de penningmeester van de Speeltuinvereniging (Willem) een
en ander gadeslagen en hij stak zijn duim op toen
de schakers langs zijn schuur liepen. En wie had er
gewonnen? De mannen waren aan elkaar gewaagd
geweest en binnenkort strijken ze weer neer op
hun nieuwe schaaknest. Alle andere schakers zijn
natuurlijk van harte welkom in de Speeltuin.

‘Een lieve dame greep in: “Jongens,
dat bier weer terug in de rugzak,
dat begrijpen jullie toch zeker wel?”
“Rolland”. En wederom verschijnen er uitslagen van de interne
competitie in de krant. En dan ook uitslagen van vriendschappelijke wedstrijden tegen andere verenigingen als Het Oosten
(Haarlem-Noord) en HSC (Jansstraat).
Tijdens de oorlogsjaren zijn er geen berichten over de schaakclub; pas in 1947 kondigt de IJmuider Courant een jubileumtoernooi aan (de club bestaat immers bijna 10 jaar).
De eerste keer dat het Rollandjeugdtoernooi wordt gehouden
is in 1949. De locatie is niet bekend. Daarna organiseerde
schaakclub Rolland nog vele jeugdtoernooien.
Schaakclub Ramplaankwartier - later dus schaakclub Rolland heeft nimmer in onze wijk gespeeld. De laatste locatie was in
een kerk aan de Wilhelminastraat. In de jaren ‘70 hield schaakclub Rolland op te bestaan.

Wijkkrant Ramplaankwartier
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WIJK HISTORIE

bestuur een overzicht geeft van de festiviteiten:
• Vrijdag: 7.30 uur, muziekuitvoering op het pleintje bij de “Vooruitgang”, Ramplaan, Rollandslaan
8:00 uur, volksdansen met muziek
9.00 uur, lampionoptocht voor de jeugd, daarna,
bij animo, openluchtdancing
• Zaterdag: 1.30 uur tot 5 uur, kinderspelen in de
Rollandslaan, met allerlei attracties
8.00 uur, historische optocht, geschiedenis uit de
afgelopen 5 jaar, daarna “bal champêtre”
Uiteraard werd ook verzocht om een geldelijke
bijdrage om de kosten op te vangen.

Bevrijdingsfeesten in 1945
Hoe vierden de bewoners in het Ramplaankwartier de bevrijding in 1945?
Henk Mandjes levert regelmatig bijdragen voor deze wijkkrant, en ook nu
putte hij uit zijn rijke archief.
TEKST HENK MANDJES
Foto boven: De
enige foto die
bekend is van
een bevrijdingsfeest in onze
buurt verscheen
20 februari 2020
in het Haarlems
Dagblad bij het
interview met
Mary Nonnekes.
Het gebouw op
de achtergrond
is het afgebroken
gereformeerde
kerkje aan de
Croesenstraat.
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I

k heb gebruik gemaakt van een aantal
artikelen over de organisatie van de Bevrijdingsfeesten in 1945, afkomstig van de toen
bestaande “Buurtvereniging Ramplaankwartier”. Zelf heb ik de festiviteiten meegemaakt in de Zaanstreek, waar wij toen woonden.
Ik was toen 14 jaar. Wat ik mij nog goed herinner,
is dat tot en met augustus 1945 de mensen zich
uitleefden op allerlei gebied, ondanks de materiële
beperkingen. Alle artikelen waren nog op de bon
en bovendien schaars, behalve de levensmiddelen.
Opvallend veel werd de vlag uitgestoken, terwijl op
een aantal plaatsen mooi versierde erebogen waren
opgericht. Regelmatig waren er dansavonden, sommigen spraken al van een dansrage!
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In het Ramplaankwartier gebeurde hetzelfde, wat
ons duidelijk werd uit de artikeltjes. In onze buurt
bestond al de “Buurtvereniging Ramplaankwartier”,
die de organisatie van de festiviteiten op zich had
genomen. Spil was secretaris F. Bay uit de Van
Raephorststraat.
Hieronder volgen enige (soms aangepaste) citaten uit de artikeltjes.

KINDERFEESTEN
Circulaire van juli 1945, waarin werd meegedeeld
dat “Feestelijkheden in verband met de bevrijding
in onze wijk worden gehouden op vrijdag 3 en
zaterdag 4 augustus a.s.”. Programma: een
gedrukt programma, zonder datum, waarin het

BLOEMENLAAN
Circulaire, zonder datum, van de “Laan-commissie”:
“Met de a.s. Bevrijdingsfeesten moet onze Ramplaan goed voor de dag komen. Wij overhandigen
u een bus, waarmede wij de volgende bedoeling
hebben. De bussen moeten op het stenen muurtje
van Uw tuinhek worden geplaatst met wat zand en
water in de bussen (tegen het omvallen). Vervolgens de bussen te vullen met groen en bloemen,
bv. gladiolen, wat een mooi effect zal geven.
Vriendelijk verzoek: zorg zelf voor bloemen. Onze
schrale kas kan het zelf aankopen van bloemen niet
lijden. Werkt allen mede om onze Laan één van de
mooiste te maken.”
ZAKLOPEN OOK VOOR VOLWASSENEN
Circulaire d.d. 4 augustus 1945 van de Feestcommissie, gericht aan de buurtbewoners. Enige citaten
uit deze gedrukte circulaire:
• Het programma voor de komende feesten is nu
definitief vastgesteld.
• Voor de volwassenen is ook een plaatsje
ingeruimd, o.a. zullen plaatsvinden: wedloop
met kostelijke hindernissen, zakslaan, ringrijden

Foto: Noord-Hollands Archief/gemeente Haarlem

‘Vriendelijk verzoek: zorg
zelf voor bloemen. Onze
schrale kas kan het zelf
aankopen van bloemen
niet lijden’

te paard en per fiets.
• Kinderspelen: blikjes rapen, boegsprietlopen,
mastklimmen, was ophangen.
• Er zijn een 70-tal helpsters en helpers nodig.
• Een lijstinzameling had fl. 2.250,- opgebracht.
Volgens de begroting was echter een bedrag van fl.
3.500,- nodig. Komende week zal een humoristische collecte met gesloten bussen worden gehouden om het gewenste bedrag te bereiken.
• Een dezer dagen zal U opnieuw worden bezocht
om een aandeel bij te dragen in de Kinderkermis.
Hiervoor wordt van U een klontje boter of vet en
een puntje suiker gevraagd voor de poffertjes- en
oliebollenkraam.
• Er kan zo goed als niets worden gekocht. Ieder
heeft thuis nog wel iets geschikts om als prijs te
dienen. Ook in deze Uw medewerking.

In heel Haarlem
waren er bevrijdingsfeesten.
Hierboven een
foto gemaakt in
de Breestraat,
op 29 juli 1945.

VRAGEN
Attente lezers zullen hebben opgemerkt, dat in
de ene circulaire van de feestelijkheden 3 en 4
augustus wordt vermeld, terwijl in de laatstgenoemde circulaire geen data zijn genoemd. Dat
roept vragen op. Zijn de feestelijkheden op 3 en 4
augustus niet doorgegaan of zijn ze uitgesteld? Dat
laatste kan mogelijk zijn in verband met de viering
van Koninginnedag op 31 augustus: de eerste na de
oorlog. Misschien weet iemand hoe de vork in de
steel zit. Dan gaarne een berichtje aan
H. Mandjes, Abel Tasmankade 57, Haarlem,
telefoonnummer 023-5244704.

BEVRIJDINGSMAALTIJDEN
Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden in heel het land op 5 mei Bevrijdingsmaaltijden georganiseerd. Klein, groot, met lokale lekkernijen of culinaire hoogstandjes:
maaltijden in alle vormen en maten. Kern van de Bevrijdingsmaaltijden zijn de bijzondere
ontmoetingen aan de eettafel, waarbij de gasten over vrede en onvrede spreken – thema’s
die je misschien niet dagelijks bespreekt. Bij uitstek geschikt op Bevrijdingsdag!
Wil je meedoen? Meer informatie hierover vind je bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei,
info@4en5mei.nl

Wijkkrant Ramplaankwartier
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INGEZONDEN BRIEVEN EN BERICHTEN

Zonne-installatie
DE Ramplaan-Fablohal:
bestuurslid gezocht

S

inds augustus 2015 liggen op het
dak van de Fablohal 1347 zonnepanelen die eigendom zijn van
meer dan 200 leden van de Coöperatie
DE Ramplaan en die inmiddels al meer
dan 2,2 mWh elektriciteit hebben opgewekt. Voor deze leden en de eigenaar
van de Fablohal een vanzelfsprekendheid, maar voor mensen die sinds die
tijd in onze wijk zijn komen wonen
wellicht wat minder bekend.
Daarom een stukje in de wijkkrant
over hoe een initiatief van duurzaamheidspioniers landelijke bekendheid
kreeg en uitgroeide tot een van de
grootste postcoderoosprojecten in
Nederland. Het Ramplaankwartier was
al langer betrokken bij initiatieven
op het gebied van duurzaamheid. Een
van de ideeën was om op het dak van
de Fablohal een collectief zonnedak
te realiseren. De gebroeders Thoolen,
eigenaar van de hal die in de zomermaanden gebruikt wordt voor de
bloembollenhandel en ’s winters als
tennishal, waren eveneens enthousiast
en zo ontstond een samenwerking die
er uiteindelijk toe leidde dat er in de
zomer van 2015 een zonne-installatie
op het dak werd geplaatst.
Een postcoderoosproject wil zeggen
dat alleen bewoners die in de postcode
wonen waarin de installatie staat en
bewoners van aangrenzende postcodegebieden deel kunnen nemen. Zij
worden dan lid van de Coöperatie DE
Ramplaan en kopen vervolgens een
aantal zonnestroomdelen. Die zijn
bepaald door het totale aantal van
1347 zonnepanelen op te delen in
1604 goed verhandelbare delen. Het
voordeel voor de leden bestaat uit een
verlaging van de energiebelasting over
de opgewekte elektriciteit van hun
zonnestroomdelen en de opbrengst
van de opgewekte stroom, waarop de
kosten van de coöperatie in mindering worden gebracht. De coöperatie
heeft een contract afgesloten met de
energiemaatschappij Greenchoice.
Op dit moment zijn alle zonnestroomdelen verkocht, maar er komen geregeld delen beschikbaar omdat leden
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bijv. verhuizen. Wanneer je geïnteresseerd bent, laat dit dan weten aan:
energiecooperatie@deramplaan.nl,
dan kun je op de wachtlijst worden
geplaatst.
De coöperatie bestaat uit een bestuur van betrokken leden die met verschillende expertise samen dit project
runnen. De werkzaamheden bestaan
voor een deel uit lopende zaken, zoals
het contact met de eigenaren van de
Fablohal, met de energieleverancier
waaraan de opgewekte elektriciteit
wordt geleverd, jaarlijkse onderhoud
en inspectie, verzekeringen, het
communiceren met de leden en het
houden van de jaarlijkse ALV. Daarbij is
het de uitdaging dat we steeds moeten
inspelen op nieuwe ontwikkelingen
in de regelgeving, de energiemarkt
en contractvormen van leveranciers.
We houden daarin ook contact met
landelijke belangenbehartigers op het
gebied van collectief lokaal opgewekte energie. Ook zijn we betrokken bij
andere initiatieven in Haarlem waar
we samen met andere coöperaties
kijken naar nieuwe projecten om aan
de duurzaamheidsambities van de
gemeente Haarlem te voldoen.
Helaas heeft onze secretaris aangegeven om op andere maatschappelijke
gebieden een vrijwilligersbijdrage te
willen leveren en gaat hij na meer dan
7 jaar het bestuur verlaten. De ontstane vacature hebben we inmiddels
kunnen opvullen vanuit het bestuur,
maar daarmee hebben we een plek
beschikbaar voor een nieuw bestuurslid om de portefeuille communicatie in
te vullen.
Als je het leuk vindt om de komende
jaren een echte bijdrage te leveren aan
de energietransitie in je eigen wijk of
in de nabije omgeving en daar graag
met collega-bewoners uit de postcoderoos een professionele invulling aan
te geven, dan ben je van harte welkom
om ons team te komen versterken.
Neem dan contact op met ons via:
energiecooperatie@deramplaan.nl
Voor meer informatie kun je terecht
op onze website: www.deramplaan.nl

Geef dieren rust
op het weiland
bij het Wapen

H

et is leuk spelen op het
weiland bij het Wapen! Ik
weet dat wij vroeger, heel
vroeger, op de weilanden bij ons in
het dorp slootje sprongen, kikkerdril en kikkervisjes zochten, en er
als een haas vandoor gingen als we
de boer zagen. Want we mochten
daar niet komen, dat wisten we
donders goed! Datzelfde geldt
voor het weiland grenzend aan het
Wapen van Kennemerland. Dat is
geen openbaar speelterrein en ook
honden horen daar niet te lopen.
Dat verstoort de vogels en andere
dieren. Er foerageren en broeden
zwanen en ganzen, ooievaars
zoeken er naar insecten, wormen....
en af en toe een kikker. Er rennen
hazen en ik zie heel af en toe een
konijn huppelen.
Het weiland heeft sinds 2007 de
bestemming natuur en de gemeente heeft het onlangs als ecologisch
potentiegebied aangewezen. Daar
hoort duurzaam en biologisch beheer bij. Wij als Tuin van Haarlem
zouden graag een meer natuurlijk
beheerd weiland willen zien, dus
zonder bemesting en onkruidbestrijdingsmiddelen. Geen raaigras
als productiegras en 4x maaien per
jaar voor koeien die er al jaren niet
meer staan. Slootjes met natuurvriendelijke oevers voor kikkers en
salamanders waar verschillende
soorten planten groeien van natte
naar drogere grond. Hierover hebben we contact met de gemeente
die het weiland verpacht aan een
boer die het echter niet biologisch
beheert. Wij vragen de gemeente
dan ook hun beleid hierop aan te
passen.
Dus ja, het weiland nodigt uit om
te spelen. Vooral omdat het aan
een afscheiding ontbreekt tussen
het terras van het Wapen en het
weiland. Maar nee, dat verstoort de
ooievaars, de ganzen, de zwanen en
andere dieren bij het zoeken naar
voedsel. Vandaar onze boodschap
aan onze mede wijkbewoners (en
anderen!): het weiland is geen
speelplaats, hoe verleidelijk ook.
Stichting Tuin van Haarlem

Sociaal Wijkteam
Haarlem Zuid-West

W

oon je in Haarlem Zuid-West?
Dan kan je met vragen en
problemen op het gebied
van wonen, werk, geld, ontmoeten,
vervoer, opvoeden of zorg terecht bij
het Sociaal Wijkteam in Trefpunt ’t
Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60,
2014 VS. Wij bieden je een luisterend
oor en geven informatie, advies en
ondersteuning wanneer dat nodig is.

WIE ZIJN WIJ?
Sociaal Wijkteam Haarlem Zuid-West
bestaat uit negen professionals die
werkzaam zijn vanuit verschillende
organisaties: Haarlem Effect, DOCK,
MEE & De Wering, Zorgbalans,
RIBW-KAM en Gemeente Haarlem
(Schulddienstverlening en WMO).
Alle professionals kunnen je ondersteunen bij jouw vraag om informatie,
advies of ondersteuning. Als het nodig
is, word je in contact gebracht met een
specifieke professional.

ACTIVITEITEN
We zijn gehuisvest in Trefpunt ‘t
Trionk. Hier worden allerlei cursussen
en activiteiten georganiseerd waar je
als buurtbewoner aan kunt deelnemen. Zo ben je van harte welkom in
onze huiskamer voor koffie, thee en
een lekkere lunch, kun je op de vrijdag
aansluiten bij de wandelgroep of op
donderdagochtend langskomen bij
de koffie inloop. Ons team zet zich
samen met buurtgenoten in om elkaar
te helpen en de wijk nog mooier te
maken. We zijn ook nauw betrokken bij
de ontwikkeling van bijvoorbeeld de
Spoorzone.
Heb je informatie, advies of ondersteuning nodig? Of heb je een vraag of
idee voor de buurt? Dan kun je mailen
naar wijkteam-zuidwest@haarlem.nl
en bellen naar 023 -5430998. Of loop
eens bij ons binnen, je bent van harte
welkom!

Hé Buuf XL! gaat door!

T

wee jaar geleden kwam Annika,
onze dirigent, met het fantastische idee om Hé Buuf! tijdelijk
minimaal tweemaal zo groot te laten
worden. Een project waarbij vriendinnen en/of buurvrouwen en voor deze
keer ook buurmannen mee mochten
doen. Het plan was om drie nummers
in vier weken in te studeren en om
dan, na nog een generale repetitie,
een optreden te verzorgen. De Buufjes

zouden dan ook nog wat van hun eigen
repertoire laten horen. Er meldden
zich voldoende vrouwen en mannen,
zodat we enthousiast konden beginnen
met de eerste repetitie. Helaas, toen
kwam corona.
Hé Buuf! is in de afgelopen periode
zo goed en zo kwaad als het kon doorgegaan met individuele videolessen,
zoomsessies en zodra het weer mogelijk was, gezamenlijk zingen, want dat

Stichting Rust
bij de Kust zoekt
een nieuw
enthousiast
bestuurslid

W

ij zoeken iemand die
het verminderen van
de geluidsoverlast van
het circuit Zandvoort in de duinen
en de woonwijken belangrijk vindt,
en daar in ons bestuursteam aan
wil werken. Taakverdeling doen we
in overleg. We bieden een doelgerichte samenwerk-sfeer met veel
verschillende aspecten. Zoals juridische, bestuurlijke en publicitaire
zaken. We hebben een interessant
netwerk van ondersteuners en
samenwerkingspartners.
Stichting Rust bij de Kust is een
samenwerkingsverband van organisaties die de 280 dagen geluidsoverlast van het circuit Zandvoort
willen terugbrengen.
www.rustbijkust.nl
info@rustbijdekust.nl

is toch het leukste wat er is.
En nu gaan we dat fantastische plan
voor Hé Buuf XL! verwezenlijken.
Op de donderdagavonden 12 en 19
mei, 2 en 9 juni repeteren we drie min
of meer bekende popnummers in de
grote gymzaal van de Beatrixschool.
Ruimte genoeg om niet te dicht op
elkaar te staan.
Op zondag 12 juni is er eerst een
generale repetitie, met daarna om
15.00 uur een gezamenlijk optreden.
Hé Buuf! (zonder XL) laat dan ook nog
enkele nummers uit eigen repertoire
horen. De locatie voor het optreden is
op het moment van dit schrijven nog
niet bekend.
Lijkt het je wat om dit spektakel mee
te maken, meld je dan aan, vrouwen én
voor deze keer ook mannen. Doe het
snel, want vol = vol. De kosten voor de
XL-ers zijn 10 euro per persoon.
Als je (nog) niet mee kunt doen,
maar eventueel wel op zondag 12 juni
wil komen luisteren, kijken en sfeer
proeven, laat het dan ook even weten,
dan houden we je op de hoogte.
Aanmelden en info:
koorhebuuf@gmail.com
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COLUMN WIM BITTER

Vinologie

V

anwege de stijging van de huizenprijzen
en daarmee gepaard gaande W.O.Z-waarde is er in ons kwartier, qua consumptiepatroon, wel wat veranderd. Zoals
bleek uit nader onderzoek bij
de buurtsuper, nabijgelegen slijters en
de inhoud van de aanwezige glascontainers. Zorgden bier, jenever en
Beerenburg eerst voor de nodige
uitspattingen, heden vervult
wijn deze functie.

Met de huidige nationale natuurrampen, veroorzaakt
door zwaar verkeer, laagvliegende vliegtuigen of boringen naar schaliegas, bent u natuurlijk meteen op uw
hoede. Maar wees gerust, want u woont waarschijnlijk naast een wijnkenner die van zijn voorraad aan het genieten is. Bij Chinezen
is boeren, slurpen en rochelen na de
maaltijd het gebaar om de gastheer
te tonen dat men naar waarde
heeft genoten. De wijnkenner,
connaisseur of vinoloog doet
dit dus ook tijdens het nuttigen van een glas en uit zo op
dierlijke wijze zijn genoegen.

‘Wees gerust,

want u woont
waarschijnlijk naast
een wijnkenner die van
zijn voorraad aan het
genieten is’

Nu is het een goed Nederlands gebruik zich over alles
als kenner te manifesteren.
Was dat bij voetbal al zo, nu
gebeurt dat dus bij wijn! Het
kan zomaar gebeuren dat u, al
dommelend of in de eerste slaap
beland, opeens wakker schrikt
door een ruw geluid. Het lijkt net of
het behang zich van de muur probeert
te bevrijden of dat de muren aan het
scheuren zijn.

Vroeger was wijn een drank
voor het gewone volk en
heetten de glazen ‘roemers’.
Deze hadden de inhoud van
een gemiddelde wasteil. Heden is
wijn aan die status voorbij gegaan
en heeft bijna de vorm van een religie
aangenomen. Er bestaan al sekten die,
onder de naam wijnclub, een inwijdingsritueel
bezigen dat de vrijmetselarij niet zou misstaan. Binnen
zo’n genootschap kan men opklimmen tot Meesterproever of Ridder van het wijngilde. Dit alles wordt nauwlettend gevolgd door de Brijderstichting, die hiervoor
undercoverproevers laat infiltreren. Deze proeverijen
vervullen de functie van eredienst en hebben als doel
het heilig druivenvocht te loven, prijzen en aanbidden.
Soms wordt zo’n dienst onderbroken door de kreet: ‘Le
vin est coupé!’ Dan heeft waarschijnlijk een wijnpaus de
betreffende wijn vermengd met water. ‘Water bij de wijn
doen’ mag gewoon zijn bij aardse stervelingen, het betekent hier een gruwel voor de vinoloog. Dit geldt ook voor
het kurk, dat na het openen van de fles in het glas wordt
aangetroffen. Maar kurk valt in principe nog makkelijk te
verwijderen door de wijn met een panty, zeef of watervlooiennet te filteren.
Wanneer kunt u aan zo’n dienst deelnemen of mag u
zich wijnkenner noemen? Nu, de terminologie rood, wit
of rosé is onvoldoende en u zult zich hiernaast ook nog
enige Franse termen eigen moeten maken.
Wijn komt tegenwoordig trouwens niet alleen meer uit
Frankrijk. Zelfs in Nederland wordt al wijn gemaakt uit
bloembollen. Waarschijnlijk een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog. Toch blijft Frans de voertaal. Een proeverij heet dégustation en hier kunt u zich naar hartenlust
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indrinken en bouwen aan een passend promillage. Wijn
kunt u kopen per fles, plastic tankje of in een plastic zak
die weer verborgen is in een doos. Ziet u deze dozen in de
rekken liggen, het nummer dat erop staat geeft niet een
schoenmaat aan maar het jaar van oogst en fabricage.
Weet wel dat proeven geen drinken is. U krijgt eerst
een kleine hoeveelheid wijn aangereikt in een glas dat u
centrifugeert met de hand. Neem daarna een slokje, produceer zorgwekkende geluiden en spuug het beetje wijn
dat over is in een hiervoor bestemde bak met zaagsel. Ervaren kenners houden het glas schuin en steken de neus
erin om tot de conclusie te komen dat: deze wijn een
goede neus heeft. Een waagstuk, want een mens kan al

verdrinken in drie centimeter wijn! Het aanwezige brood
dient ter neutralisering van de smaak. Aan ecologische
wijnen wordt vaak gedroogd fruit toegevoegd volgens
een oude Romeinse traditie. U zult bemerken dat u na
het nuttigen hiervan een filmserie als Spartacus heel
anders gaat bekijken.
Vroeger was heel Nederland van slag als de Beaujolais
primeur was arrivé! Maar tot grote schrik van onze natie
bleken er veel meer wijnen te bestaan. Nederland zou
echter Nederland niet zijn om zich hier zomaar bij neer
te leggen.
Daarom: Vive le W.O.Z (Wijn Op Zondag) en Santé.

Wim Bitter
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NATUUR ROND DE WIJK

DE HOUTEN HOND

HONDENTRIMSALON ELSWOUT
Complete vachtverzorging
voor uw hond

TEKST ANNE VOORBERGEN

Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat

www.elswouthondentrimsalon.nl

www.dehoutenhond.nl

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286

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

Zin in een leuke en betaalbare sport?

Kom Pickleballen. Meerdere wijkgenoten
gingen je al voor!
Meer weten? haarlem@pickleballholland.nl

www.pickleballholland.nl
Yogales in het
Ramplaankwartier
Uitgangspunten:
rustig, vriendelijk, tevredenheid,
fysieke oefeningen
gedragen door adem

Meer weten?
Bel 023 5 214 214

)

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl

vlinder-yoga@hotmail.com

023-5249436

Adverteren in de Wijkkrant?
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Woonzorgcentrum

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

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,--

Veel (storm)hout op Duinvliet
Staatsbosbeheer kreeg afgelopen tijd veel vragen over de vele bomen en het
dode hout dat op Duinvliet ligt. Ook kwamen er vragen over een olifantenpaadje
dat Staatsbosbeheer recent heeft teruggegeven aan de natuur.

I

n februari raasde een aantal
stormen over ons land en zorgde ervoor dat meerdere bomen
op Duinvliet het loodje legden.
In dezelfde maand voerde
Staatsbosbeheer een boomveiligheidscontrole uit op Duinvliet. Uit het onderzoeksrapport kwam naar voren dat
een aantal bomen, onder andere een
paar dikke beuken, met urgentie moest
worden gekapt. De bomen bleken flink
aangetast door schimmels en werden
daardoor een gevaar voor bezoekers.
De storm en de veiligheidsvelling
hebben er voor gezorgd dat er nu veel
dode bomen op Duinvliet liggen. Omdat het broedseizoen is begonnen en
vogels als winterkoning in het snoeihout nestelen, wacht Staatsbosbeheer
met het weghalen van bomen tot na
het broedseizoen.

OLIFANTENPAADJES
Duinvliet heeft de Natura2000-status
en is daarmee onderdeel van Europese
topnatuur. Daar is Staatsbosbeheer

trots op: het geeft verantwoordelijkheid voor de bescherming ervan.
Duinvliet is getypeerd als ‘park- en
stinzenbos’, waarbij het behouden
van de karakteristieke struiklaag met
stinzen één van de prioriteiten is. Op
Duinvliet groeien en bloeien onder
andere boshyacint en daslook.
Door de jaren heen zijn op Duinvliet
zogenaamde olifantenpaadjes ontstaan. Olifantenpaadjes zijn paadjes
die door bezoekers gecreëerd zijn,
maar die buiten de formele padenstructuur liggen. Staatsbosbeheer
geeft deze olifantenpaadjes terug aan
de natuur. Door dit te doen, kan de
stinzenflora zich uitbreiden en krijgt
de natuur wat meer ruimte en rust op
Duinvliet.
Olifantenpaadjes ontstaan soms
doordat paden niet goed te betreden
zijn. In Duinvliet is een van de hoofdpaden tijdens natte periodes niet goed
begaanbaar. Staatsbosbeheer gaat dit
pad met zand ophogen, zodat het ook
tijdens nat weer goed begaanbaar is.

BLIJF OP DE PADEN
Het broedseizoen is begonnen; vogels
zoeken een plek om te nestelen.
Tegelijkertijd komen de stinzenplanten de grond uit en komen tot bloei.
De gebiedsregel ‘blijf op de paden’ is
daarom in deze tijd van het jaar nóg
belangrijker. Staatsbosbeheer ziet
dat bezoekers van de paden afwijken
om de bloemenpracht van dichtbij te
bewonderen of om een foto te kunnen
maken. De stinzenplanten worden
hierdoor kapot gelopen. Blijf daarom
op de paden, zodat de bloemenpracht
intact blijft en iedereen kan blijven
genieten tijdens de mooiste tijd van
het jaar op Duinvliet.
EXCURSIE
Op 3 mei organiseert Staatsbosbeheer ’s avonds om 19:00 een excursie om bovenstaande toe te lichten.
Aanmelden kan via kennemerland@
staatsbosbeheer.nl. Verzamelpunt van
de excursie is het Wapen van Kennemerland.
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NATUUR IN EN ROND DE WIJK
TEKST ANNEKE KOPER

TEKST ANNEKE KOPER

Schaakbord-lieveheersbeestje

Zevenstippelig lieveheersbeestje op engelwortel

Stiltetuin
De Regenboog

W
Een Pluimvoetbij
(Dasypoda hirtipes)

D

ie dag ging een vriendin trouwen en ik bracht hen bloemen.
Vlak bij hun woonhuis werd ik
verrast door een vrouwtjespluimvoetbij. Zij was bezig een nestje te graven
in het zand, tussen de straatstenen,
voor haar nakomelingen. Niet eerder
had ik dit gezien in het Ramplaankwartier. Na wat speuren waren er
meerdere pluimvoetbijen actief in
wijk, in de Bloemveldlaan, Hospeslaan,
Zuidertuindorpslaan en het Van Twiskplein. Wat een wonder.
De wilde pluimvoetbij is een insect
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met 6 poten en 4 vleugels die dol is
op zonnige plekjes en ik zou zeggen:
is mensvriendelijk, steekt zelden.
Herkenbaar aan het zwarte lijf met
witte streepjes. Het vrouwtje heeft
pluimachtige gele beharing aan haar
achterpoten waarin zij stuifmeel
verzamelt. Daarvoor kan ze wel 2 km
vliegen. Zij zijn dol op de waardevolle
zandgrond waarop wij wonen. Het
nestje bestaat uit nestgangen; daarin
legt ze eitjes die zich ontwikkelen tot
larve. De larve wordt het jaar erop een
nieuwe bij. Hun nectarplanten groeien
o.a. in de wijk. En zij dragen bij aan
de bestuiving van groenten en fruit,
waarna wij weer kunnen smullen.
Wat u zelf kan doen voor wilde bijen:
op een zonnig plekje een waterdrinkbak neerzetten met een paar steentjes
er in die boven het water uitsteken.
Dan kunnen ze makkelijk drinken.
Gebruik geen gif tegen de vrij groeiende planten: dit is ook slecht voor
alle andere dieren in de tuin. Plant
nectarplanten. Laat slakkenhuisjes
liggen. Hang op een zonnige plek een
bijenhotel. Ik ben reuze nieuwsgierig
wat u zelf waarneemt in uw tuin en in
uw wijk.

ij zijn open op dinsdagen donderdagmiddag
tussen 14.00 en 16.00
uur. Wij verkopen ook bloesemtakken, plantjes en bloemen. Wij zijn
blij met giften voor de tuin.
Kijk op onze website voor meer
informatie: de-regenboogtuin.nl

Tuinder Joke in de bloementuin.

Insecten op het land van Wij Telen Groente

I

Stekjes uitwisselen

O

p een kleine tafel in mijn
voortuin staan stekjes van
planten. Het zijn ‘planten
van hier’ ofwel inheemse planten,
waar insecten dol op zijn. Wie dat
wil, kan een stekje uit zijn eigen
tuin, ruilen voor een stekje op het
tafeltje. In de maanden april, mei en
juni is het mogelijk om een stekje
uit te wisselen.
Anneke Koper, Van Twiskplein 7

nsecten zijn onderdeel van ons leven, al
beseffen wij dat niet altijd. Terwijl de tuinders
aan het werk zijn en de mensen oogsten, tel
ik de bijen, dag- en nachtvlinders, kevers, libellen,
vliegen en zweefvliegen, spinnen, wantsen, wespen
en sluipwespen, sprinkhanen, amfibieën, reptielen,
slakken en vogels. Als oogstdeelnemer wil ik een
bijdrage leveren met het observeren van insecten
om te weten welke er zoal de bloemen en planten
bezoeken. In 2021 heb ik vijftien keer, gemiddeld
twee uur per bezoek, op het land gekeken naar
insecten die op de planten afkwamen. Zo’n 150
soorten, verdeeld over 2885 individuen, heb ik
waargenomen en enkele gefotografeerd. Alle waarnemingen zijn ingevoerd op waarnemingen.nl en
onbekende insecten heb ik laten determineren.
Boeiend was het om te zien dat insecten een
voorkeur hebben voor een bepaalde plant en
bloem. Enthousiaste oogstdeelnemers meldden mij
dat zij veel insecten zagen op phacelia en zonnebloemen.
Phacelia werd bezocht door zeventien soorten
insecten, verdeeld over 378 individuen. Waarvan
200 aardhommels en 100 honingbijen.
Rond de bloeiende broccoli vlogen zestien

soorten insecten, verdeeld over 107 individuen;
de steenhommels en zweefvliegen waren hier rijk
vertegenwoordigd.
Na de bloei kwamen zaadetende vogels, zoals
puttertjes, zich te goed doen aan de zonnebloempitten.
Nieuwe en leuke waarneming voor mij was het
schaakbord lieveheersbeestje. Alle lieveheersbeestjes leven een jaar rond. Zij overwinteren als
volwassen kevertje in een diapauze of winterslaap.
Daarvoor hebben ze verstopplekjes nodig, zoals
bij planten in de winter die mogen blijven staan,
een rommelhoekje in de tuin of een niet gemaaide
berm. Bij toename van zonlicht en zonnewarmte
kan de ontwikkeling zich weer vervolgen. In het
voorjaar gaan ze opzoek naar een partner, om vervolgens een nieuwe generatie te vormen.
Ook niet eerder gezien: de mospissebed. Het
is een vrij algemeen in Nederland voorkomend
bodemdiertje. De pissebed leeft in humus of onder
stenen en minder in kelders en dergelijke. De leefwijze lijkt op die van de kelderpissebed. Heeft meer
dan zes poten en behoort tot de kreeftachtigen.
Veel dieren zoals vogels en amfibieën leven van
bodemdiertjes en insecten.
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IN DE AGENDA

VERA FUNKE
TRANSFORMATIE
THERAPIE

FOTO’S DIRK KRUYDER

Praktijk voor jeugd en volwassenen

Duurzaam beleggen voor nu en later
Jij wilt toch ook:
• Verantwoord bouwen aan je vermogen
• Bijdragen aan een groene, eerlijke en menselijke wereld
• Verrassend goed rendement èn lage kosten
• Een lagere CO2 uitstoot dan wanneer je traditioneel
belegt
Wij helpen jou waardevol en zorgeloos te beleggen door
uiterst zorgvuldig de allerbeste duurzame beleggingsfondsen te selecteren.
Terwijl jouw vermogen groter wordt, groeit er ergens
anders iets met jouw geld mee. Hierdoor komen er ook
bij anderen dromen en wensen uit. Bereken eenvoudig je
rendement èn CO2 Footprint op www.stanwende.nl

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

Snelle Transformatie Therapie
Hypnotherapie
EMDR
Gesprek
Persoonlijke geleide meditaties en affirmaties

Locatietheater-voorstelling
in zwembad de Houtvaart
*S P R I N G* Wil jij meespelen in onze voorstelling?

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

contact@verafunke.com

BLIJVEND
BEVRIJDEND

Gluren bij de buren
Rol je vloerkleed uit en je hebt een huispodium. Wie
mee wil doen met de achtste aflevering van Gluren
bij de Buren kan zich bij de organisatie aanmelden.

H

et festival is op zondag 3 juli
in Haarlem. De organisatie
is op zoek naar mensen die
hun huis aanbieden voor dit doel,
en naar mensen die een act willen
opvoeren. Welkom zijn huispodia
en artiesten op allerlei vlak; de acts
kunnen ook in de tuin plaatsvinden.
Aan elke locatie wordt een van

de aangemelde acts gekoppeld.
Aanmelden kan tot en met 22 mei,
via de website glurenbijdeburen.nl.
Gluren bij de Buren biedt een kans aan
amateurpodiumkunstenaars: denk
aan dans, theater, muziek, poëzie en
andere uitingen.
Entree voor dit huiskamerfestival:
betaal wat je kunt missen.
Vorig jaar tijdens het Gluren bij de Burenweekend in september waren tuinen van
bewoners omgetoverd tot openlucht-theaters
voor zang, muziek, voordracht en andere
podiumkunsten. Op zondag 5 september
trad aan de Ramplaan nummer 86 Siemen
Spinder op (foto boven). Hij zong op deze
zonovergoten middag Franse chansons voor
zijn publiek dat op de stoelen en bankjes in
de tuin had plaatsgenomen. In drie sessies,
verspreid over de middag, kwamen in totaal
bijna vijftig bezoekers naar de Haarlemse
chansonnier luisteren.
Volgens bewoners Gilda en Menno was het
een groot succes. “Het is heerlijk om al die
mensen in je tuin te zien genieten van de
muziek. Ook leuk dat de bezoekers spontaan
met elkaar in gesprek raakten. Mooi om zo
verbinding en cultuur in de buurt te brengen.”

Heee leuke mannen en vrouwen die
van theater en zwemmen houden,
wij zoeken JOU!!
Openluchtzwembad de Houtvaart bestaat 95 jaar, hoera! En Theatergroep
LAVA mag de jubileumvoorstelling
maken, over, op en in dit prachtige
monumentale zwembad in Haarlem.
Voor dit muzikale, feestelijke project
zoeken we spelers die mee willen
helpen, spelen, zwemmen, dansen
e/o zingen. We spelen 15 keer in de
maand juni en begin juli en repeteren
vanaf half mei een aantal momenten.
Kan je deze periode, of een deel
ervan en lijkt het je leuk om mee te
spelen in SPRING?
Stuur dan een mail naar stichtinglava
@gmail.com en wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op.
Zonnige groeten, Jiske, Marije &
Liesbeth

Nationaal Park
Zuid Kennemerland

Bent u nog op zoek naar een leuke
activiteit voor de kinderen in de
meivakantie? Neem dan eens een
kijkje op de website! Voor informatie kunt u ook telefonisch contact
opnemen.
Tel 023–5411123. Veel plezier!
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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

