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MIRJAM, DE NIEUWE GEBIEDSVERBINDER

KWARTIERMAKERS MILKA EN JANIKA 
HUISVESTEN OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN 

DE NEGEN WINKELTJES: DEEL II   

JONGE WIJKBEWONERS  
FLORA EN NIKKI OVER TURNEN   

Bewoners  
telen groente



Nieuwe gebiedsverbinder Mirjam Boxhoorn 
in actie tijdens een wijkschouw in onze wijk. 
Links van haar Wijkraadsleden Bert Bouquet 
en Adrie Pancras en rechts van haar heur 
collega’s Machiel Bom en Guda Kay.

KLEDINGCONTAINER
Recent is de bovengrondse kleding-
container verwijderd. Daarvoor in  
de plaats is een ondergrondse con- 
tainer gekomen, bij het fietsenrek 
aan de westkant van de vijver aan de 
Rollandslaan.

APP BUITEN BETER
Via de gratis te downloaden app 
‘Buiten beter’ (of via www.haarlem.nl/
melding-doen) kunnen wijkbewoners 
eenvoudig en snel problemen mel-
den bij de gemeente, zoals niet-wer-
kende 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 laat-
ste dinsdag van de maand vanaf 20 
uur, zodra dat weer mogelijk is in de 
Blinkert, Rockaertshof 66. De eerst-
volgende vergadering is gepland op 
13 september 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 voorzit-
ter om te kijken of dit een geschikt 
agendapunt is. Sommige kwesties 
lenen zich niet voor de wijkraadsver-
gadering en moeten bij de gemeente of 
een andere instantie in de wijk worden 
neergelegd (bijvoorbeeld via de app 
‘Buiten beter’). Ongeveer een week van 
tevoren staat de agenda online op de 
website www.ramplaankwartier.info, 
op Facebook en hangt in de wijkkast.

Op de website is naast meer algeme-
ne informatie over en voor het Ram-
plaankwartier ook te lezen wat er in de 
vorige vergaderingen is besproken.

De kopijdata voor de volgende wijk-
krant is 12 september 2022.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Het ligt in de bedoeling om na de 
zomer te starten met het geschikt 
maken van woningen voor het project. 
Dan kan men ook lid worden van de op 
te richten wijkcoöperatie.

Wijkbewoners kunnen iedere zater-
dag tussen 10:00 en 12:00 uur terecht 
met hun vragen over het project bij het 
gebouw in de speeltuin gelegen aan de 
Croesenstraat 51. Meer informatie is te 
vinden op www.ramplaankwartier.nl

VLAAMSEWEG RENOVATIE
De renovatie van de Vlaamseweg is 
in volle gang. De aanwijzingsborden 
die geplaatst waren om het verkeer 
opmerkzaam te maken op de afsluiting 
lieten in het begin te wensen over, 
waardoor er veel onnodig verkeer 
door de wijk ging. Nadat de wijkraad 
de aannemer hierop heeft gewezen is 
een en ander verbeterd. Zie ook het 
artikel van de Orde van de Trafo in dit 
nummer.

De bedrijven aan het Marcelisvaart-
pad zijn bereikbaar via de Ramplaan, 
een omleidingsroute wordt daarop 
ingeregeld.

Wijkschouw
Op 16 mei hebben enkele wijkraadsleden een ronde 
door de wijk gemaakt met een aantal bij onze wijk 
betrokken ambtenaren. 

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

 E r zijn een aantal knelpunten 
besproken en situaties toe- 
gelicht. Als gevolg daarvan 
zal op de hoek Schoonoord- 

laan-Ramplaan een zogenaamd 
groenvlonder worden geplaatst, waar-
door het gevaar van aanrijdingen zal 
verminderen.

Ook werd ons gemeld dat er in de 
komende tijd glasvezelkabel in onze 
wijk zal worden gelegd. Het is nog niet 
bekend wanneer dit zal gaan plaats-
vinden.

NIEUWE GEBIEDSVERBINDER
Onze wijk heeft per 1 juni een nieuwe 
gebiedsverbinder (contactpersoon met 
de gemeente), Mirjam Boxhoorn. In 
deze wijkkrant stelt zij zichzelf voor.

ENERGIETRANSITIE   
IN HET RAMPLAANKWARTIER
Op 7 juni 2022 werd in de Beatrix-
school een drukbezochte informatie-
avond gehouden over het SpaarGas-
project. Bekend werd gemaakt dat de 
nieuwe naam van het project zonne-
warmte.nl is.

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD
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De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van  
7 oktober. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 12 september op 
de adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloemveld-
laan 43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com
Wijkraadsvergadering: 13 september

WIJKKRANT RAMPLAANKWARTIER

3 NIEUWS VAN DE WIJKRAAD
Wat kwam er in de Wijkraad aan de orde? 

4 NIEUWS UIT DE WIJK
Projectkoor Hé Buuf XL! / Joke Blansjaar 
overleden / De nieuwe gebiedsverbinder /  
Brandmelders verplicht vanaf 1 juli / 
Rampertjes / Vrijwilligers in De Blinkert /  
De Wijkdichter / Collecte KWF / De huis-
artsen van Kennemerveen / Nieuws van Wij 
Telen Groente

11  FRANS UIT DE WIJK
Welke vrije geluiden zijn kenmerkend voor 
ons wijkje?

12  KWARTIERMAKERS 
Milka en Janika Kovacs vangen drie 
Oekraïense vluchtelingen op

14  NIEUWS VAN DE ALOYSIUSSCHOOL
Markt om geld op te halen voor Oekraïne

15  HAARLEM4UKRAINE
Antoinette Haan vertelt over dit initiatief

17  JONG IN DE WIJK
Mooie herinneringen aan de Beatrixschool /  
De belevenissen van Muis en Beer 

18  DE 9 WINKELTJES  
In deel 2 van dit drieluik ontmoeten we de 
mensen achter de gevels van Fit20,  
Het Italiaantje en de Tweedehandswinkel

20  JONGE WIJKBEWONERS  
OVER HUN SPORT
De zusjes Flora en Nikki Giesbertz vertellen 
over hun sport turnen

23  PROJECT ZONNEWARMTE
SpaarGas heet voortaan Zonnewarmte 

24  NIEUWS VAN DE ORDE
Het Bankje, bankjes, en De Fuik aan de 
Vlaamse weg

28  DE REGENBOOGTUIN 
Hannah van der Schee verwezenlijkt haar 
droom. Een kleurijke tuin met rust

30  COLUMN WIM BITTER 
De bibliofiel

33  NATUUR ROND DE WIJK
Lief en leed van de familie Ooievaar

35  IN DE AGENDA
Openingsfeest Speeltuin Ramplaankwartier /  
Bezoekerscentrum Kennemerduinen / 
Klaterklanken / Red de wereld 

INHOUD

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

Wijkkrant Ramplaankwartier   3



De nieuwe gebiedsverbinder stelt zich voor

 I k ben Mirjam Boxhoorn, 44 jaar en sinds vijf jaar ge-
biedsverbinder voor de gemeente Haarlem. Ik deed dit 
altijd al voor Zuid van Zuid-West en daarnaast voor een 

gedeelte van Haarlem Oost. Afgelopen zomer stopte ik in 
Oost om tijdelijk een zieke collega in Schalkwijk te vervan-
gen. Nu hij weer helemaal beter is, kan ik ook West overne-
men. Nu heb ik dus voor het eerst in vijf jaar 1 gebied! Wel 
zo fijn en overzichtelijk.

Ik zat dus al die tijd wel in gebiedsteam Zuid-West en heb 
daarom in grote lijnen West wel kunnen volgen. Dat maakt 
het makkelijker om het nu over te nemen.

Ik werk al bijna 14 jaar voor de gemeente Haarlem. Eerst 
heb ik op de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport gewerkt 
als beleidsmedewerker sport en onderwijs (huisvesting). 
Daarvoor werkte ik bij SportSupport en bij het welzijnswerk 
als jongerenwerker.

Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
gedaan.

Ik woon zelf ook in Zuid-West, in het Rozenprieel. Ik woon 
daar samen met mijn vriend, mijn dochter van 13 en twee 
poezen. Ik ben geen echte mug. Oorspronkelijk kom ik uit 
Den Helder, maar ik ben voor werk in 2000 richting Haarlem 
gekomen. In mijn vrije tijd hou ik van golfsurfen, mountain-
biken, reizen in binnen- en buitenland en lezen.

Wilt u iets delen over uw buurt of straat, zowel positief als 
negatief? Dat kan altijd! Ik ben bereikbaar op mboxhoorn@
haarlem.nl, 06-46 21 54 26 (via whatsapp beter bereikbaar 
dan telefonisch) of vind mij op Facebook (gebiedsverbinder 
Mirjam). Zijn er zorgen of heeft u meldingen gebruik dan 
altijd de gebruikelijke meldkanalen, dan weten we zeker dat 
het snel op de juiste plek terecht komt. (www.haarlem.nl/
melding-doen/  of de buitenbeter app)

 W e hebben er héél lang op moe-
ten wachten, maar het is dub-
bel en dwars de moeite en het 

wachten waard geweest. Wat een energie, 
wat een feest! Uiteindelijk hebben 33 
buurt- en andere genoten meegedaan 
om van Hé Buuf! Hé Buuf XL! te maken. 
Op vier donderdagavonden werden drie 
nummers ingestudeerd en op zondag 12 
juni traden we op in de muziekschool in 
Overveen voor enthousiast publiek. 

Hé Buuf! zong eerst acht nummers 
uit eigen repertoire. Hierna betraden de 
XL’ers het podium, 23 vrouwen en 10 
mannen, ja voor deze gelegenheid moch-
ten mannen ook meedoen, en vol overga-
ve werden gezamenlijk de drie nummers 
gezongen: With a little help from my 
friends, Every breath you take en Hey bro-
ther. Onder de professionele, energieke 

en altijd vrolijke leiding van onze dirigent 
Annika Weissman mocht het publiek ook 
een bijdrage leveren, zodat het uiteinde-
lijk een Hé Buuf XXL! feestje werd. Met 
ons allen zongen we With a little help 
from my friends. Een toepasselijke tekst, 
wat kan daar nog tegenop. 

Hé Buuf! bestaat bijna 20 jaar. Dat 
wordt wéér een feestje in november. We 
kijken er nu al naar uit. En, nog leuker, 
er komen naar aanleiding van project XL 
nieuwe Buufjes bij.

Helaas kunnen we na de zomer niet 
meer repeteren in de Beatrixschool, maar 
we hebben gelukkig een nieuw onderko-
men gevonden in de muziekschool, om 
de hoek van onze wijk. Wil je een kijkje 
komen nemen en/of meezingen? Graag 
tot ziens!

Info: koorhebuuf@gmail.com 

Grote opkomst bij projectkoor Hé Buuf XL!

JOKE BLANSJAAR OVERLEDEN
Een verdrietig bericht. Op 13 juni is, na een lang ziekbed, Joke 
Blansjaar overleden. 
Joke, wonend op de Ramplaan samen met man Ed en de twee 
dochters was een bekende persoonlijkheid in de wijk. Bij de 
Deka was er altijd een geìnteresseerd praatje met haar te ma-
ken, en vol initiatieven vulde zij haar leven zinvol en bloemrijk 
in. Maar waar wij haar vooral van kennen, of gekend hebben, 
is de wijkkrant. Bijna 10 jaar, van juni 1985 tot februari 1995, 

drukte zij haar persoonlijke stempel op de toen nog zeer 
bescheiden blaadjes. Zij was het ook die mij introduceerde en 
alle haken en ogen, plaktips en koppenmakerijen en wat er 
zoal verder kwam kijken bij het maken van ‘zo’n blaadje’ uit de 
doeken deed. We hebben heel wat afgelachen!  
Lieve Joke, zonder jou zou deze krant er echt heel anders 
hebben uitgezien. Dank, heel veel dank. 
Wij wensen Ed en de (schoon-)kinderen en kleindochter veel 
sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Annelies Homburg, namens de redactie van de wijkkrant

Sportclub dames 60+
Sporten (body shape) dames 60+ 
(jonger ook welkom) gymzaal 
Beatrixschool op woensdag  
16:00 uur - 17:00 uur.
Kleine sportclub dames 60+ heeft 
nog plaats voor nieuwe leden 
(schooljaar 2022-2023)  
Onder begeleiding en ook -als  
nodig- op voldoende afstand!  
Zin om mee te doen?  
Gratis proefles mogelijk.
App naar 06.28.88.30.27 of mail naar 
akkie.molenaar@gmail.com
Met vriendelijke groet,  
Anna Molenaar

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)

Brandmelders verplicht vanaf  
1 juli a.s. op elke verdieping

W ellicht heeft u er al iets 
over gehoord of gelezen. 
Per 1 juli 2022 is het 

verplicht om in iedere woning in 
Nederland rookmelders op te hangen 
op elke woonetage. Deze verplichting 
bestaat al langer voor nieuwbouw-
huizen, maar de regelgeving gaat ook 
voor bestaande bouw gelden.

Waarom zijn rookmelders zo be-
langrijk? Rookmelders redden levens. 
Bij brand vallen de meeste slachtoffers 
door het inademen van rook. Deze 
rook heeft veel giftige gas-
sen. Hierdoor raak je in 
een diepe bewus-
teloosheid, vaak al 
binnen een paar 
minuten! En als je 

slaapt, ruik je niets. Je neus werkt dan 
niet, maar je oren werken nog wel! 
Stel de wasdroger maakt kortsluiting. 
Er ontstaat brand. Van de rooklucht 
word je niet wakker, maar van het ge-
luid van je rookmelder wel! Rookmel-
ders zijn daarom van levensbelang, en 
niet alleen voor wie slaapt. Hoe sneller 
een brand ontdekt wordt, des te meer 
tijd en kans er is om het huis veilig 
te verlaten. Verder is het belangrijk 
om rookmelders om de zoveel tijd te 

controleren op hun 
goede werking. 
Veel rookmelders 
geven een signaal 
af als de batterij 
vernieuwd moet 
worden.
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Sparkz Networking  
Het ondernemersnetwerk regio Kennemerland
Elke maand 2 netwerkevents

LuukRensen@SparkzNetworking.nl
www.sparkznetworking.nl

 
    

 

Fiduce Financieel Adviseurs 

Een persoonlijk woord vooraf… 

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

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

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

 
 

Herenweg 149 | Postbus 12| T 023-5266513 | E info@fiduce.nl 
2106 MH Heemstede | 2100 AA  Heemstede | www.fiduce.nl 
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Anneloes Aalders    
Dierenarts - Acupuncturist

mail@avacare.nl
www.avacare.nl

Mobiel 06 11 32 62 92

Acupunctuur voor dieren

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

Vrijwilligers maken het 
verschil in De Blinkert

COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING
Beste wijkgenoten, in de week van 4 september tot en met 10 september 2022 is weer de 
jaarlijkse collecte voor het KWF Kankerbestrijding. Omdat een aantal vaste collectanten 
verhinderd zijn ben ik op zoek naar buurtbewoners die willen helpen met collecteren in onze 
wijk. De jaarlijkse collecte blijft heel belangrijk om onderzoek te kunnen blijven financieren.
Heeft u een paar uurtjes vrij die week, hoop ik dat u zich wilt aanmelden bij:
Ingrid Schenk-Rijkenberg, Jan Bontelaan 15, 2015 EH Haarlem
Telefoon: 06-15131633 / ingrid.schenk.rijkenberg@gmail.com

 D e bewoners van woon-
zorgcentrum De Blinkert 
zoeken sportieve vrij-

willigers die willen wandelen op 
donderdagochtend. We wande-
len voornamelijk met bewoners 
in rolstoel. We vertrekken om 
half elf en zijn meestal binnen 
het uur weer terug om met el-
kaar koffie te drinken. Wie heeft 
er een uurtje over?

Wanneer u liever fietst: wij heb- 
ben een prachtige duofiets met 
trapondersteuning om samen 
met een bewoner eropuit te trek-
ken. Het is een fijne manier om 
oude herinneringen op te halen.

Ook zijn wij op zoek naar vrij-
willigers die maatje willen zijn, 
leuk, maar vooral dankbaar. Als 
maatje kun je veel betekenen. 
Onder het genot van een kopje 
koffie gezellig kletsen, de krant 

voorlezen of een wandeling 
maken. Studenten zijn ook meer 
dan welkom voor een eventuele 
kortere periode of wanneer je “in 
between jobs bent”, meld je aan! 
Vrijwilligerswerk is een welkome 
aanvulling voor je Curriculum 
Vitae, het maatschappelijk be-
trokken willen zijn naast je baan 
of een zinvolle tijdsbesteding 
voor als je gepensioneerd bent.

Ook zoeken wij nog enthou-
siaste wijkgenoten die van de 
zomer een uurtje over hebben 
om voor de bewoners een maal-
tijd te koken. Vanaf 17 jaar ben 
je van harte welkom. Tot ziens in 
De Blinkert! 

Voor vragen of aanmeldingen 
neem contact op met Floor Stob-
belaar, coördinatorvrijwilligers De 
Blinkert. Telefoon 023-5101600, 
floor.stobbelaar@kennemerhart.nl

De wijkdichter

De maan

doet me denken
hoe nietig ik ben

De maan
zet me stil
stil van binnen
ik luister

ik weet
wat te doen
of te laten
ik laat
het gaan

De maan
heeft ruimte
in de ruimte
geeft ruimte
aan mij

De maan
bovenal
in het heelal
is overal
dat stelt mij
gerust.

Simone de Maat

NIEUWS UIT DE WIJK
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Kraantje Lek, aan de rand van de 
duinen, is de aangewezen plek voor 
een intiem diner. Alles wordt met 
aandacht en liefde gemaakt. Onze 
pure gerechten zijn stuk voor stuk 
een smaaksensatie. Bij onze  
gerechten hebben we heerlijke  
bijpassende wijnen waar wij u graag 
over adviseren. 

contact@kraantjelek.nl            www.kraantjelek.nl         023 524 12  66
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Aardbeien en  
heel veel sla
 Op het land van Wij Telen Groente aan de 

Pieter Wantelaan is het oogstseizoen in 
volle gang. Elke week is er wel een krop sla 

of andijvie te oogsten, en wat te denken van Chine-
se kool of meiraap? Maar een van de hoogtepunten 
is toch wel de aardbeienoogst. Ineens zijn ze er. 
Eerst nog een paar, maar al gauw genoeg om alle 
oogstdeelnemers een ruime hoeveelheid te laten 
plukken. Het is elk jaar weer een feestje! 

Wij Telen ook Bloemen! Een deel van het land 
is in gebruik als bloementuin. Ze doen al flink hun 
best, de opgekweekte dahlia’s, zinnia’s en cosmea. 
Vanaf juli is het mogelijk om elke zaterdagmorgen 
van 10.00-13.00 tegen betaling een mooi veldboe-
ket samen te stellen. Ook buurtbewoners die geen 
oogstdeelnemer zijn zijn van harte welkom!

 B egin juli 2019 begonnen wij, 
Renée Weersma en Kittie 
Vreenegoor, met ons werk in 

de praktijk van dokter Martijn van 
Doorn en sindsdien is er veel gebeurd. 
De praktijkovername door ons per 1 
oktober 2019 was net achter de rug en 
wij waren nog bezig om de ICT aan te 
passen aan onze praktijk of het Corona- 
virus stak de kop op. Alle zorgen 
rondom het virus en de onbekendheid 
ermee zorgden ervoor dat wij ons 
moesten terugtrekken in de praktijk. 
Bij ons ging de deur niet op slot, zoals 
bij zovele andere praktijken, maar 
dankzij het glazen venster bij de assis-
tente bleven wij toch zichtbaar voor 
onze patiënten. 

Net zoals vele medische instanties 
werden wij gedwongen versneld 
digitaal te gaan. Door de beperkingen 
van het computersysteem was dat 
makkelijker gezegd dan geregeld. Toch 
lukte het om te gaan beeldbellen en 
kwam er een tijdelijk emailadres voor 
de eerste beoordeling van huidplekjes. 
Ook lanceerden wij onze website. Zo 
nodig snelden wij gehuld in bescher-
mende kleding de wijk in of zagen 
hoestende en proestende patiënten 
in de praktijk. Wij ontdekten tevens 
dat onze kleine gezellige praktijk niet 
meer passend was voor de gevraagde 
zorg in coronatijd. Daarom weken wij 
het eerste coronajaar voor de griep-en 

pneumokokkenvaccinaties uit naar de 
Kerk van de Nazarener aan de Zijlweg. 
Afgelopen jaar kozen wij toch weer 
voor de eigen vertrouwde praktijk. 
Wel werden wij, net als vele praktijken 
in Nederland, daarbij verrast door de 
hogere opkomst en helaas juist nu 
beperkte levering van de vaccins. Toch 
zijn wij met kunst- en vliegwerk erin 
geslaagd om de patiënten van hun 
prik te voorzien. Als gevolg van onze 
kleine locatie kozen wij ervoor om de 
coronavaccinaties samen met colle-
ga huisartsen bij de ijsbaan te laten 
plaatsvinden. Daar bleek dat de GGD 
bij ons, huisartsen, kwam kijken hoe de 
geoliede machine liep. 

Inmiddels hebben wij velen van u 
mogen ontmoeten. Dit jaar komen er 
weer diverse nieuwe uitdagingen op 
ons pad. Eind van het jaar gaan wij 
over op een nieuw computersysteem. 
Onze verwachtingen zijn hoog gespan-
nen, maar door de gefaseerde uitrol 
zullen wij heel geleidelijk meer func-
ties van het systeem in gebruik kunnen 
nemen. Qua huisvesting proberen wij 
in de wijk te blijven, maar met alle 
(ver-)bouwbeperkingen is dit een grote 
uitdaging voor de toekomst. Gelukkig 
kunnen wij nog gebruik maken van 
de vertrouwde stek bij de familie van 
Doorn. Als u langsloopt, kijkt u dan 
meteen eens naar onze nieuwe raam-
belettering.

Ondanks de schreeuwende per-
soneelstekorten in de zorg doen wij 
onze best u met het vertrouwde team 
te woord te staan. Echter, ook bij ons 
slaat soms de wet van Murphy toe en  
zo werden wij in een week tijd ge-
troffen door drie zieke waarnemende 
assistentes waardoor u ons zelf aan te 
telefoon trof dan wel iets langer moest 
wachten. 

Zo nu en dan zullen wij in dit blad 
onze avonturen met u delen en anders 
vindt u informatie over de huisartsen 
van Kennemerveen op onze website.

NIEUWS UIT DE WIJK

Hoe is het nu met de huisartsen van Kennemerveen?
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 L aatst lag ik te suffen op de Van 
Abbevé-bank in de tuin, toen ik 
moest denken aan een beetje raar 
jeugdvriendje dat ‘alledagelijkse 

geluiden’ verzamelde. Die nam hij op met 
z’n cassetterecorder van Remington, formaat 
ijskast. Het was de tijd van Raden Maar, een 
populair radioprogramma met Kees Schilperoort, 
en dat vriendje stuurde wel eens een geluidje naar hem 
op. Wat zou ik opnemen, bedacht ik, welke vrije geluiden 
zijn kenmerkend voor ons verrukkelijk gelegen wijkje? 
Het eerste wat in me opkomt is het gerinkel bij de glas-
bak op de Ramplaan, waar je vaak op maandagochtend 
mensen ietwat beschroomd ziet staan vissen uit een tas 
vol met lege wijnflessen die er het afgelopen weekeinde 
weer doorheen zijn gejaagd. Ik denk vervolgens aan de 
kinderen uit de nabij gelegen vernieuwde speeltuin die 
tegenwoordig niet meer roepen, maar alleen nog maar 
kunnen gillen en krijsen. Zeker zou ik het geluid van de 
honden registreren die tot schoothondjes zijn verwor-
den, met een rose strikje op hun koppie, en die niet meer 
blaffen, kort en vol en bij voorkeur diep in de nacht, maar 
die dreinerig keffen tot ze er schor van raken.

Ik hoor mensen om me heen die vermoedelijk met 
zo’n supersonische spuit het mos op hun tegels verwij-
deren of die het gras maaien, niet met een geruststellen-

Vrije geluiden
de, handmatig bediende roller, maar met een 

apparaat dat lawaai maakt alsof het de oorlog 
heeft verklaard aan die arme grassprieten. 
Onvermijdelijk is tevens het onbestemde ge-
luid dat voortkomt uit wat sommige mensen 

uit Noordwijkerhout ‘porrelen’ noemen, een 
activiteit die iets is tussen prutsen en romme-

len in, en dat je op de gekste momenten van de 
dag kan overvallen.

Mooie geluiden zijn er zeker ook. Ergens uit een raam 
in de Croesenstraat hoor ik wel eens iemand zingen. 
Aria’s van Bach, cantates. Op de Rollandslaan probeert 
een saxofonist Charlie Parker erin te stampen, en alleen 
al de manhaftige pogingen daartoe, verdienen registratie 
in mijn denkbeeldige verzameling. Wat te denken van 
het gejuich dat bij een bepaalde windrichting van de 
Alliance-velden hier neerdaalt? Of het ‘gepok’ van de 
tennisballen die op Duinvliet worden geslagen? 

Overigens googlede ik dat jeugdvriendje nog, maar er 
was geen spoor meer van hem te herkennen. Opgegaan 
in de stilte zeker, wat ook een mooi geluid is: stilte, 
vooral die van een zondagmiddag, uur of drie, als de 
wandelaars nog in Elswout vertoeven, als Zandvoort is 
uitgeracet, hoewel zelfs het gezoem van die karretjes mij 
kan bekoren.

 Frans van Deijl

FRANS UIT DE WIJK

‘Wat zou ik opnemen, bedacht ik, welke vrije geluiden zijn 
kenmerkend voor ons verrukkelijk gelegen wijkje?’

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

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

Bij de Kunstweide kun je allerlei  
creatieve workshops en cursussen doen 
waaronder POPart portret schilderen 
of portret tekenen voor beginners.
Kijk op de website of er iets voor je bij zit!
ilse@dekunstweide.nl
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Milka en Janika 
met een bord 
golubtsi voor 
zich. Hun nieuwe 
huisgenoten 
hebben het 
gemaakt als 
lunch. Golubtsi 
is een Oekraïens 
gerecht van witte 
koolbladeren 
gevuld met rijst, 
vlees, wortel, 
ui en kruiden, 
overgoten met 
tomatensaus.

KWARTIERMAKERS

lees verder op pagina 14 >>

Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen buurtgenoten aan het woord. Deze keer Milka (59) en Janika 
(60) Kovacs. In hun woning aan de Willem Buyslaan vangen ze sinds 
half maart drie Oekraïense vluchtelingen op. Hun kinderen Soraya 
(30) en de tweeling Maroesjka en Rosella (26) wonen niet meer thuis.

TEKST JOOP K.  
DE VRIES
FOTO CHRIS 
UITERWIJK

Het voelt alsof we 
familie opvangen 

‘ Als ze contact hebben 
met thuis praten ze 
voorzichtig zonder 
namen, plaatsen of 
persoonlijke informatie 
te noemen. Want alles 
wordt afgeluisterd’

kentje ingezet waardoor onze dochters, en soms 
ook vrienden, er zelfstandig konden wonen.” 
En nu verblijven er dus drie Oekraïense vluch- 
telingen in de dakopbouw.

WAAR BEGIN JE AAN?
“’Waar begin je aan? Je weet niet wat je in huis 
haalt.’ Van alle kanten werden we gewaarschuwd 
toen we vluchtelingen wilden opvangen”, vertelt 
Janika. “Desondanks hebben we gehoor gegeven 
aan een oproep vanuit onze geloofsgemeenschap, 
de Jehovah’s Getuigen. Ook al kennen we de 
mensen niet, we weten wel wat we in huis halen, 
omdat we een sterke geloofsband hebben met 
dezelfde normen en waarden. Daardoor weten we 
dat als er spanning komt hoe we met elkaar gaan 
praten en tot een oplossing komen. Het voelt als-
of we familie opvangen. En het loopt gesmeerd. 
Er is in al die maanden nog nooit een onvertogen 
woord gevallen, nog nooit.”

BOMBARDEMENTEN VLAKBIJ HUIS
De vluchtelingen zijn de vriendinnen Inna (33) 
en Lili (39) en Lili’s dochter Kathy (15). Ze komen 
uit Vinnytsja, een stad tweehonderd kilometer 
ten zuiden van Kyiv. Ze willen liever niet met 
hun volledige naam en een foto in de wijkkrant 
omdat hun familie nog in Oekraïne is. Als ze via 
hun telefoon of Zoom contact hebben met thuis 
praten ze voorzichtig zonder namen, plaatsen of 
persoonlijke informatie te noemen. Want, zeggen 
ze: “alles wordt afgeluisterd”. Alhoewel Vinnytsja 
niet in de frontlinie ligt, is de oorlog dichtbij. Er 
is een commandocentrum van de luchtmacht dat 
regelmatig onder vuur ligt en onlangs zijn vlakbij 
bij hun hun huis twee treinstations gebombar-
deerd waar vijf doden bij gevallen zijn. Inna en 
Lili zoeken dan onmiddellijk contact met hun 
familie. Als dat niet direct lukt, neemt de span-
ning snel toe. De angst zit er diep in, als er een 
helikopter over de wijk vliegt, duiken ze in elkaar.

VOEDSELPAKKETTEN EN KAARTEN
Bij hun aankomst half maart dachten de vluch-
telingen nog binnen enkele weken weer terug te 
gaan. Ze hoefden geen kleding, want ze hadden 
genoeg voor drie weken. Maar het liep helaas 
anders. Milka: “Gelukkig is van alle kanten hulp 
toegestroomd. Buurtgenoten zetten tassen met 
eten voor de deur. Onze geloofsgenoten uit het 
hele land sturen voedselpakketten en ze krijgen 
tientallen enveloppen met lieve kaarten en geld 
toegestuurd. En drie goede fietsen waren in no 
time geregeld. Inna en Lili zijn dan ook erg onder 
de indruk van de Nederlandse gastvrijheid en 
vriendelijkheid.”

steeds woont. Milka lachend: “Hoe bekrompen 
klinkt dat allemaal? Maar ja, dit huis kwam vrij en 
we werden als eerste gevraagd. Het is natuurlijk 
een heerlijke buurt. We genieten van de rust en 
de gemoedelijkheid. En de mensen zijn heel lief-
devol naar elkaar.” Haar man Janika is het daar 
helemaal mee eens. “Haarlem is een leuke stad 
en dan wonen we ook nog eens op het mooiste 
plekje.” Janika heeft een administratiekantoor 
aan huis. Zijn achternaam Kovacs heeft hij van 
zijn Hongaarse vader die in 1956 naar Neder-
land vluchtte vanwege de Russische inval om de 
Hongaarse opstand tegen het communisme te 
onderdrukken. “Ik heb een Nederlandse moeder 
en ben in mijn jeugd naar Haarlem verhuisd en 
nooit meer weggegaan. Met onze kinderen zijn 
we een paar keer op vakantie geweest in Honga-
rije naar plekken waar mijn vader is opgegroeid. 
Dat deed me veel. Ik heb een enorme sympathie 
voor dat land.”

VERRIJKENDE DAKOPBOUW
Toen Milka en Janika eenmaal aan de Willem 
Buyslaan woonden, werd het na enige tijd passen 
en meten met drie kinderen en kantoor aan 
huis. Een dakopbouw was een zeer gewenste 
uitbreiding. Milka: “Het was een happening om 
toestemming te krijgen voor de opbouw; een 
rommelig en jarenlang proces. We hadden te ma-
ken met de schoonheidscommissie, verouderde 
bestemmingsplannen en onduidelijke besluitvor-
ming. We haalden er zelfs het Haarlems Dagblad 
mee, maar uiteindelijk is het gelukt. Voor ons is 
de opbouw echt een verrijking waar we enorm 
veel plezier van hebben.” Het onderwerp ‘wel of 
geen dakopbouw’ houdt de gemoederen in dit 
stukje van onze wijk nog steeds bezig, maar daar 
gaan we het nu verder niet over hebben. Janika: 
“Met vier vrouwen in huis wilde ik een wc en 
een douche in de opbouw. Dat was achteraf niet 
nodig, want ik heb gelukkig niet van die opmaak-
vrouwen. We hebben er later ook nog een keu-

 W ordt juf Milka Kwartiermaker? 
Oh, die kon zo mooi voorlezen. 
Ze sprong dan soms op de tafel, 
deed allerlei stemmetjes na uit 
het boek en werd dan net echt 

boos en blij.”, dat was de eerste reactie van een 
oud-leerling. En toevallig bij het maken van de in-
terviewafspraak is Milka net aan het oefenen voor 
een begrafenistoespraak die ze namens een vrien-
din gaat voorlezen. “Voorlezen is mijn passie, dat 
doe ik heel graag. Ik ben dan echt een toneelspeler. 

Ik geef nu les bij de kleuters, dan moet ik me flink 
inhouden als ik iets zieligs voorlees, want anders 
zitten ze allemaal met een pruillip. Bij groep acht 
kan ik voluit gaan, dat doe ik het liefst.”

LEERLING EN JUF OP DE BEATRIXSCHOOL
Milka geeft al ruim vijfentwintig jaar les op de 
Beatrixschool waar ze zelf als kind ook op heeft 
gezeten. En ze woont bijna haar hele leven in de 
Willem Buyslaan, de laatste dertig jaar naast haar 
ouderlijk huis waar haar moeder, Grietje Bante, nog MILKA’S EN JANIKA’S RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK 10
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De Aloysiusschool in Overveen is blij dat alle 
Coronaregels er eindelijk helemaal af zijn.

Mijn naam is Antoinette Haan, ik woon in het 
Ramplaankwartier. Toen ik hoorde dat juf Milka van de 
Beatrixschool drie Oekraïense dames opvangt, ging ik  
naar haar toe om te vertellen over Haarlem4Ukraine.

D it gaf de mogelijkheid 
om een markt op 
grootse wijze op te 
zetten, met als doel 

geld op te halen voor de mensen 
die lijden onder de oorlog in 
Oekraïne. Interim directeur Kim 
de Mos en leerkracht Melissa 
Formanoij hebben het in korte 
tijd voor elkaar gekregen dit op 
poten te zetten. En met succes! 
De markt bestond niet alleen uit 
producten en spullen verkopen, 
de kinderen zijn vooraf allemaal 
met veel enthousiasme gaan 
nadenken over wat ze zouden 
kunnen maken en  de marktbe-
zoekers zouden kunnen aanbie-
den of laten beleven. 

STRAATARTIESTEN
Er was dus veel te doen, te 
horen en te kopen. Er  werden 
veel verschillende zelfgemaak-
te lekkernijen verkocht, zoals 
koekjes, vers gemaakte popcorn 
en smoothies. Victor’s Espres-
sobar bood tegen een donatie 
heerlijke koffie aan om het nog 
gezelliger te maken. Kinderen 
traden op en gingen met de pet 
rond als een straatartiest, er was 
een ingenieus kraampje waar je 
kon touwtje trekken, er waren 
gelukssteentjes voor Oekraïne te 
koop, je kon je haar laten vlech-
ten, laten schminken of je nagels 

KWARTIERMAKERS

laten lakken en nog veel meer. 
Voor ieder wat wils. De markt 
heeft € 2001,- opgeleverd! 

SCHOOLMATERIALEN
We willen hier een deel van 
gaan besteden aan de aankoop 
van schoolmaterialen voor de  
gevluchte kinderen die hier nu 
onderwijs moeten gaan volgen. 
De rest gaat naar Giro 555.
Daarnaast staat de aula van de 
Aloysiusschool helemaal vol 
met dozen met producten voor 
persoonlijke verzorging, lang 
houdbaar voedsel, luiers en an-
dere babyartikelen en medische 
producten. Deze spullen gaan 
binnenkort op transport naar 
Oekraïne.

VERBINDING
Naast deze mooie opbrengst 
heeft het ook de school wat 
gebracht. Ouders vonden weer 
de verbinding met de school 
en elkaar. We stonden eindelijk 
weer eens als school met kin-
deren, ouders en team weer bij 
elkaar op het plein. dat was lang 
geleden.

Maar het allerbelangrijkste 
is de prachtige opbrengst die 
de kinderen bij elkaar hebben 
weten te verdienen. Hartverwar-
mend met hoeveel toewijding zij 
dit hebben gedaan!

 >> vervolg van pagina 13 

Inna en Lili vermaken zich vrij goed in Nederland. 
Ze kunnen op afstand af en toe wat vrijwilligers-
werk doen. Daarnaast volgen ze via de gemeente 
cursussen en ze zijn lid van een sportclub. Kathy 
gaat sinds eind mei naar de Internationale Schakel- 
klas in Haarlem. Milka: “We drinken regelmatig 
samen een wijntje, dat is gezellig, maar ook nodig 
om te bespreken wat er allemaal gebeurt in hun 
land. Af en toe gaan we met z’n allen op pad; we 
laten ons prachtige centrum zien of we fietsen door 
de duinen of gaan naar de Keukenhof, dat vinden 

ze geweldig. Als toerleider ontdek ik zelf ook weer 
hoe mooi onze omgeving is. Wat zijn wij toch  
bevoorrecht dat we hier wonen.”

Janika: “We hebben van tevoren geen einddatum 
aan onze opvang gekoppeld. Tot nu gaat het prima. 
Sterker nog, ik zou het verschrikkelijk vinden als ze 
weg zouden zijn. Als hun man, vader of moeder ook 
zouden moeten komen, dan maken we hiernaast 
plek bij Milka’s moeder, die woont alleen.”

Milka: “Ik vind het fijn dat we deze vrouwen een 
veilige haven mogen bieden. Het allermooiste vind 
ik dat het zo goed gaat; dat ze zich op momenten 
happy voelen.”

H et is een vrijwilli-
gersorganisatie die 
Oekraïense vluchte- 
lingen in Haarlem 

helpt. Dat verhaal deel ik ook 
graag in de wijkkrant. Sinds het 
uitbreken van de oorlog bestaat 
Haarlem4Ukraine. Direct na de 
inval van de Russen op 24 febru-
ari kwam de vluchtelingstroom 
op gang. Eén van de vluchtelin-
gen was de Haarlemse Karolina. 
Zij was op bezoek bij haar vader 
in Oekraïne. Ze vluchtte en 
kwam weer veilig thuis bij haar 
man Maarten in Haarlem. Op 
2 maart las ik in de media haar 
vluchtverhaal en haar initia-
tief om Haarlem4Ukraine op te 
richten. Wat kwam haar verhaal 
overeen met dat van mijn studie-
genoot Nataliya Groos! Zij was 
afgelopen februari bij haar moe-
der in Kyiv. Zij schuilden in de 

Doe je mee met Haarlem4Ukraine?

Aloysiusschool organiseert markt  
om geld op te halen voor Oekraïne

Foto boven: Het 
vrijwilligersteam 
Haarlem4Uk-
raine. Op de 
achterste rij, 
tweede van links 
Antoinette Haan.

metro en vluchtten naar Baarn 
waar Nataliya woont met haar 
man Herman. De overeenkomst 
tussen de verhalen van deze Oe-
kraïense vrouwen was voor mij 
aanleiding om mij aan te sluiten 
bij Haarlem4Ukraine. Niet alleen 
het nieuws volgen, maar ook iets 
doen, was mijn drijfveer.

LUNCHEN, WANDELEN,  
NEDERLANDS LEREN
Haarlem4Ukraine heeft twee 
ruimtes in de stad waar bijeen-
komsten zijn voor Oekraïners. Zo 
is er in het Badhuis in de Leidse-
buurt iedere maandag, dinsdag 

en donderdag tussen 12.00 en 
14.00 uur gelegenheid om met 
elkaar te lunchen (gesponsord) 
en elkaar te ontmoeten. Vrij-
willigers geven informatie over 
het leven in Nederland, hoe je 
kunt solliciteren etc. Ik wandel 
iedere dinsdag om 14.00 uur met 
groepjes Oekraïners vanuit het 
Badhuis naar de stad of richting 
de natuur voor een rondleiding. 
Ik doe dit niet alleen, we hebben 
een team met rondleiders.  
De andere ontmoetingsplek is 
de Immanuelkerk in Haarlem- 
Noord. Daar is een breed aanbod: 
Engelse en Nederlandse les, 
dansworkshops, kinderactivitei-
ten, coaching en psychologische 
hulp. Ook is er een ontmoetings-
ruimte voor pubers. Rond Pasen 
organiseerden vele vrijwilligers 
een Paasbrunch. Alles om de 
Oekraïners een fijn gevoel te 
geven in de moeilijke tijd waarin 
zij verkeren.

GELD VOOR ZIEKENHUIS 
DNIPRO
Haarlems Dagblad heeft al  
regelmatig geschreven over 
Haarlem4Ukraine. Een journalist 
kwam langs bij de Weekend-
school (locatie Martin Luther 
King school). Hier krijgen Oek-
raïense kinderen iedere zondag 
les van Oekraïense leerkrachten. 
Verder is er aandacht besteed 
aan Oleksiy Gorbunov, een  
gevluchte muzikant die in eigen 
land een grootheid is. Tijdens 
zijn tournee door Haarlem  
heeft hij geld opgehaald voor 
Haarlem4Ukraine. Van de op-
brengst is apparatuur gekocht 
voor een ziekenhuis in Dnipro. 
Haarlem4Ukraine doet op tal 
van manieren aan fundraising 
om Oekraïners die in hun land 
blijven te ondersteunen.

Wij, Haarlemmers en Oekraï-
ners samen, gaan door met onze 
activiteiten! Meedoen? Neem 
gerust contact met mij op.
Antoinette Haan
antoinettehaan@outlook.com
www.haarlem4ukraine.nl

‘ Niet alleen het nieuws 
volgen, maar ook iets 
doen, was mijn drijfveer’
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Water en wat limonade...
En Beer, kun je het al raden?

Nog wat bessen voor de smaak.
Hier zijn ijsjes in de maak!

Oei, gemorst... het wordt steeds viezer.
Stop maar heel gauw in de vriezer.

Even boenen al die troep.Even boenen al die troep.
Tsss.. 't is net tomatensoep.

IJsjes klaar, Beer, moet je zien.
Hiervan lust ik er wel tien.

MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK
Door Pauline Baartmans

JONG IN DE WIJK

Mooie herinneringen aan de Beatrixschool
De laatste weken van 
het schooljaar zijn 
aangebroken. Een mooi 
moment om samen met 
een aantal leerlingen 
terug te kijken op acht 
jaar Beatrixschool. 

De kleuren uit de tekening staan voor de blijheid die we op de Beatrixschool hebben gehad.

 W ij hebben allemaal hele 
leuke tijden meege-
maakt op de Beatrix. 
Alle leraren en lerares-

sen waren allemaal heel erg aardig en 
we voelden ons heel veilig op school. 
Omdat we niet alleen maar werk deden 
werden de lessen niet saai, we deden 
altijd wel leuke verschillende lessen 
zoals: creatieve lessen, lessen waarin je 
kan samenwerken en technieklessen.

Wij hadden een hele fijne klas, ook 
buiten school hadden we het leuk sa-
men. We deden heel veel leuke activi-
teiten zoals: Dauwtrappen, avondvier-
daagse, watergevechten in de zomer, 

uitjes en het allerleukste, KAMP!!!
We vinden het heel erg jammer dat 

we weggaan van school, want het was 
hier altijd heel gezellig en de klas was 

heel hecht, ook met de nieuwe kin-
deren. We hebben een hele leuke tijd 
gehad op de Beatrix!

Noor, Nynke en Izabella uit groep 8A

RAMPLAAN 40
HAARLEM

023 5247993 
06 23140320
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X Resultaat gegarandeerd

Tijdens iedere training legt je 

personal trainer jouw resultaten 

vast in een unieke iPad App. Zo volg 

je precies jouw vooruitgang en je 

trainingsprestaties. fit20 garandeert 

binnen 3 maanden merk- en 

meetbaar resultaat: je voelt je al snel 

beter, sterker en fitter. Iedereen heeft 

baat bij fit20 ongeacht leeftijd of 

conditieniveau. Vage klachten en 

pijntjes verdwijnen vaak ongemerkt 

en rug-, nek- en gewrichtspijnen 

verminderen of verdwijnen. 

Je hebt meer energie en dagelijkse 

bezigheden gaan makkelijker. 

Sportprestaties verbeteren en je 

houdt tijd over!

X Uniek in Nederland

Deze wereldwijd erkende 

trainingsvorm is in Nederland 

uitsluitend bij de fit20 studio’s te 

volgen. fit20 hoort bij de vijf grootste 

fitnessketen in Nederland. Een aantal 

grote bedrijven kozen voor een fit20 

studio voor hun eigen personeel 

in-company. In mei 2014 won 

fit20 de Franchise Innovatieprijs.

www.fit20.nl

Personal
Trainer

Omkleden 
niet nodig

Resultaat 
gegarandeerd

Privacy 
en rust

Altijd 
op afspraak

Alleen 
of samen
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www.fit20.nl • Ramplaan 46 • (023) 2052630

boek direct een
kennismakingstraining

boek direct een
kennismakingstraining

gratisgratis

•  Aangiften inkomstenbelasting en ook 
bemiddeling over afgelopen jaren.

•  Behulpzaamheid in schenking 
en vererven en ook de fiscale 
afhandeling hiervan.

•  Fiscale toekomst planning van uw 
vermogen.

•  Het verzorgen van financiële 
administratie en de fiscale aangiften.

•  Startende ondernemer begeleiding 
en ZZP’er vraagstukken.

•  Administratie begeleiding van 
ouderen of indien uw administratie  
u boven het hoofd groeit.

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

De Boekhouders
Teunizen Holding B.V.

Mobiel: 06 427 327 07
rekenmaar@gmail.com

Contact adres: Gert Teunizen
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

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

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!
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TEKST EN FOTO’S DIRK KRUYDER

6. Tweedehandswinkel
Meneer en mevrouw Smid hebben 
al achttien jaar een tweedehandswin-
kel op de Ramplaan 42. Ze zijn al een 
poosje gepensioneerd en doen het 
rustig aan. Daarom zijn ze alleen op 
de vrijdag en zaterdag geopend. Het 
echtpaar komt niet uit de wijk, maar 
woont net voorbij de Randweg in de 
Brouwersvaartbuurt. Lekker dichtbij.

Op de openingsdagen komen buurt-
bewoners er hun gebruikte waar aan-
bieden, of iets aanschaffen. Maar ook 
mensen van (ver) buiten de wijk weten 
de winkel te vinden, vaak zijn ze op 
zoek naar iets specifieks. Het echtpaar 
Smid vindt het leuk om met ze mee te 
zoeken tot ze hebben gevonden wat ze 
zochten. Ook op rommelmarkten bui-

ten Haarlem gaan de twee regelmatig 
opzoek naar leuke spulletjes. In zware 
meubels zoals eikenhouten kasten 
doen ze niet meer, aangezien die niet 
meer populair zijn en veel te zwaar om 
te versjouwen. Gebruiksvoorwerpen 
zoals keukengerei en glaswerk zijn wel 
populair. Je kunt er verder van alles 
vinden. Van een Ikea kommetje tot 
een antiek klokje. Wandelaars komen 
ook vaak even neuzen en verlaten niet 
zelden de winkel met een tweedehands 
boek, wat speelgoed, een kledingstuk of 
langspeelplaat.

De twee hopen voorlopig hun nering 
voort te zetten, zolang de gezondheid 
het toelaat. Want het werk is te leuk om 
er nu al mee te stoppen.

4. Fit20
Tussen de dierenwinkel en de pizzeria 
vind je sinds vier jaar het sportschool-
tje van Fit20. Als je erlangs loopt, vraag 
je je af: wat gebéurt hier achter de 
melkglazen ramen? Er lijkt weinig be-
drijvigheid te zijn, maar binnen werken 
klanten zich in het ‘zweet’. De ‘20’ van 
Fit20 slaat op het aantal minuten dat 
een work-out duurt. Dankzij een uitge-
kiend trainingsschema met langzame, 
intensieve bewegingen op zes verschil-
lende apparaten krijgen klanten tóch 
een goede conditie in zo’n korte tijd. 
En ze kunnen hun gewone kleren nog 
aanhouden ook.

Na binnenkomst valt op dat het geen 
standaard sportschool is. Geen pom-
pende muziek en breedgeschouderde 

types in strakke pakjes. Jeroen, Nico-
lette, Sadrach en Daniël zijn de vaste 
instructeurs van de zaak. Met een iPad 
in de hand begeleiden ze de klanten op 
de apparaten. Volgens Jeroen hebben 
veel, vaak oudere, klanten nooit eerder 
aan sport gedaan. Meestal hebben ze 
niet zoveel zin in hun wekelijkse trai-
ning. Maar als ze na 20 minuten klaar 
zijn, gaan ze toch weer blij naar buiten. 

Jeroen bouwt naar eigen zeggen 
een band op met de mensen en ziet ze 
gaandeweg veranderen. Op alle fronten 
komen ze beter in hun vel te zitten. 
Er zijn meer filialen van Fit20 waar de 
intructeurs weleens lesgeven. Maar 
de sporters uit het Ramplaankwartier 
vinden ze het leukst. 

5. Het Italiaantje
Op nummer 44 aan de Ramplaan zit 
pizzeria Het Italiaantje. Al zeven jaar 
bereidt Michiel daar pizza’s, lasagnes 
en andere typisch Italiaanse lekkernijen. 
Klanten kunnen in het restaurant eten, 
maar meestal bestellen ze hier alleen 
de pizza’s en halen die dan af, of laten 
ze bezorgen. Vrijdag is een drukke dag. 
De bezorgers rijden dan af en aan om de 
bestellingen af te leveren.

Michiel leerde het koken op het Itali-
aanse eiland Sardinië, omringd door een 
azuurblauwe zee. Vijftien jaar werkte hij 
daar in verschillende keukens en volgde 
diverse cursussen. Hij spreekt inmiddels 
een aardig woordje Italiaans en weet 
precies waaraan een goede pizza moet 
voldoen. Vooral: veel verse ingrediënten.

Toen in 2015 het Indiase restaurant op 
nummer 44 ermee stopte, zag Michiel 
zijn kans schoon om een eigen zaak in 
het leeggekomen pand te starten. Sinds 
kort bakt ook Massimo hier de pizza’s 
bruin. Kortgeleden verhuisde Massimo 
vanuit Italië naar Nederland om Michiel 
en zijn team te versterken. Ook hij heeft 
het vak in verschillende Italiaanse res-
taurants op Sardinië geleerd.

De pizza’s die het meest wordt be-
steld? De Margherita en Het Italiaantje, 
eventueel belegd met extra artisjokhar-
ten, die Michiel zelf importeert. Graag 
zou de kok-eigenaar wat vaker naar het 
mooie Italiaanse eiland teruggaan. Maar 
meestal heeft hij zijn handen vol aan de 
hongerige bewoners van het Ramplaan-
kwartier en omstreken.

9 WINKELTJES RAMPLAAN 4, 5, 6 
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?
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Hoe en waar?
Turnen kan van 6 jaar
Kosten vanaf € 92,- per half jaar
€ 160,- per jaar

www.sportclubhlc.nl
www.batohaarlem.nl
www.hbcgymnastics.nl

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

 F lora heeft eerst aan ballet gedaan en 
heeft naast turnen ook getennist. Nikki 
zit ook bij de scouting. Allebei hebben zij 
geschaatst en zwemvaardigheden een en 

twee behaald en Flora tevens zwemvaardigheid 
drie. Nikki wil heel graag leren surfen.
1. Wat is turnen voor sport?
Nikki vertelt dat het eigenlijk een soort gymnastiek 
is. Alleen doe je het op toestellen. Voor meisjes 
is dat de brug met ongelijke leggers, balk, kast en 
vloer. Voor jongens is dat brug met gelijke leggers, 
vloer, kast, ringen en rekstok. Flora vult nog aan 
dat je bijvoorbeeld de handstand leert en bepaalde 
sprongen. Er zijn 15 niveaus, waarbij niveau 15 het 
laagste is en niveau 1 het hoogst. Nikki en Flora 
zitten op niveau 11.
2. Waarom heb je voor turnen gekozen?
Onze moeder zat vroeger op turnen samen met 
haar zus (onze tante) en zelfs opa heeft geturnd. 
Nikki ging op turnen omdat Flora erop ging. Tijdens 
corona zijn wij met opa een keer naar een gymzaal 
geweest. Hij had de sleutel en toen konden wij met 
opa allerlei leuke turnoefeningen doen.
3. Wat vind jij het leukst aan turnen?
Flora vindt de mat en de brug het leukste en de 
balk het minste leuk. Nikki vindt de brug met on-
gelijke leggers het leukst en eveneens de balk het 
minste leuk.
4. Bij welke vereniging speel je?
Wij trainen bij HLC (Hercules Leonidas Combinatie). 
Dat kan op verschillende plekken. Wij trainen in de 
Aloysiusschool in Overveen.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen 
bestaat een team?
De trainingsgroep bestaat bij ons uit ca. 15 meisjes. 
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; trainen 
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Wij trainen met leeftijdsgenootjes. Jongens kunnen 
meetrainen op dezelfde tijd, maar bij ons zijn er 
geen jongens. Je traint dus met leeftijdsgenoten en 
de wedstrijden zijn tegen turnsters van hetzelfde 
niveau. Naast onze eigen training helpen wij bij 
andere groepen. Nikki: “Ik help altijd twee uur 
voor mijn eigen training met een groepje jongere 
turnsters: de eerste groep. Dan help ik met toe-
stellen klaarzetten een half uur van tevoren.” Flora 
helpt bij de tweede groep een uur voor haar eigen 
training. Beiden trainen in de derde groep. Zij hoeft 
geen toestellen klaar te zetten want die staan er al.
7. Zijn er wedstrijden en moet je dan naar een 
andere hal/club? Hoelang duurt een wedstrijd?

Turnen is een sport waarbij kracht, flexibiliteit, snelheid, coördinatie, balans en 
elegantie naar voren komen. In onze wijk wonen de twee zusjes Giesbertz die 
enthousiaste turnsters zijn. Flora is 11 jaar en Nikki is 9 jaar en zij turnen al  
3 jaar. Dus de 10 vragen zijn nu voor Flora en Nikki. 

‘ Flora vindt de mat 
en de brug het 
leukste en de balk 
het minste leuk. ’

Voor wedstrijden moet je je inschrijven en het is 
niet verplicht om mee te doen. Dat zijn onderlinge 
wedstrijden van leden van HLC. Die trainen soms 
ergens anders of op een andere avond. Je moet dan 
verschillende onderdelen doen: trampoline-kast, 
plank-kast, brug, balk en springen. Die hal kan 
dichtbij zijn maar we moeten wel eens verder 
weg. Het is altijd in Noord-Holland. Een wedstrijd 
duurt wel lang. Wij weten niet hoe lang. Er zijn ook 
onderlinge springwedstrijden. Dat vinden wij heel 
leuk. De beide wedstrijden zijn één keer per jaar. 
Als je bij de selectie traint heb je wel wedstrijden 
tegen andere clubs.
8. Welke dag/avond wordt er getraind?
Wij trainen op dinsdagavond van 19.00-20.00. 
Op andere avonden is, denken wij, eveneens de 
mogelijkheid om te trainen.
9. Hoe word je goed in turnen?
Flora denkt dat je heel goed wordt als je heel veel 
en serieus traint en misschien moet je dan wel een 
dieet volgen.
10. Is er een turner/turnster die je bewondert?
Nikki noemt gelijk Epke Zonderland. Flora heeft 
een werkstuk voor school over turnen gemaakt 
en denkt even na. Het zijn er veel, Sanne en Lieke 
Wevers bijvoorbeeld, maar Epke Zonderland vindt 
zij toch de beste.

DE TIEN VRAGEN

TEKST INGRID SCHENK  FOTO’S CHRIS UITERWIJK

‘ Nikki 
vindt de 
brug met 
ongelijke 
leggers het 
leukst’
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 H oe kun je flink minderen 
in aardgasverbruik en op 
termijn helemaal gasvrij 
wonen? Goed isoleren  

(en ventileren) is sowieso verstandig. 
Maar hoe kom je aan je warmte voor 
verwarming, douche en tapwater?  
We hebben in ons wijkje geluk: er is al 
een uitgewerkt en onderzocht plan, er 
is steun van de gemeente en nu is er 
ook budget voor de opstartfase en voor 
een deel van de aanleg van een wijk- 
warmtenet! Sinds 1 mei j.l. is er een 
kernteam dat de kar trekt, zodat we 
grote stappen kunnen zetten. Bij deze 
nieuwe fase past een nieuwe naam: 
SpaarGas heet nu Zonnewarmte.NL 
Ramplaankwartier. 

WAT IS DAT PLAN? 
Het Zonnewarmtenet: de zon is de 
bron, de aarde de accu. Kort uitgelegd: 
Op de daken liggen PVT-panelen. Deze 
wekken elektra op en verwarmen wa-
ter. Dit warme water wordt opgeslagen 
in een eigen boilervat en in de zomer-
maanden ook via het wijkwarmtenet 
opgeslagen in de grond. In de winter- 
maanden wordt dit water omhoog 
gepompt. De watertemperatuur is dan 
ongeveer 18 °C. Dit water wordt verder 
verwarmd in de woning door een  

Je kunt de krant niet meer openslaan zonder te lezen 
over stijgende aardgasprijzen, onze afhankelijkheid 
van gasleverancier Rusland en klimaatverandering.  
De hoogste tijd om ons eigen plan te trekken. 

binnenunit water-water-warmtepomp 
tot ongeveer 55 °C. 

In eerste instantie zullen de mees-
te woningen naast de binnenunit 
warmtepomp nog de cv-ketel hebben 
om op heel koude dagen bij te kunnen 
stoken. Dit heet een hybride situatie: 
warmtepomp en cv-ketel zijn verbon-
den. In deze situatie wordt al flink gas 
bespaard:  je verbruikt dan ongeveer 
60-70 % minder gas. Als de woning 
voldoende geïsoleerd is en de woning 
is aan het wijkwarmtenet aangesloten 
en je hebt geen gas meer nodig om te 
koken, dan kan de cv-ketel weg. 

WIJKWARMTENET
Het wijknet is een zogeheten zeer lage 
temperatuur (ZLT) wijkwarmtenet.  
Het voordeel van een ZLT wijkwarmte- 
net is dat bij dit type de prijs van de 

Project Zonnewarmte 
voorheen SpaarGas

warmte niet aan de gasprijs gekop-
peld is. Bovendien zijn de leidingen 
van de opslag naar de woningen niet 
heel dik. Denk aan een dikke flexibele 
tuinslang; de leidingen komen onder 
de stoep te liggen en lopen via de 
gevel buiten langs de woning naar de 
plek waar de warmtepomp staat. Het 
wijkwamtenet komt onder eigen be-
heer, onafhankelijk van energiemaat-
schappijen. Daarom wordt de Zonne-
warmte Wijkcoöperatie opgericht. 

HOE KUN JE MEEDOEN?
1. Vraag een Huisdossier aan en vul 
het in. Krijg daarna een Kostenraming 
Zonnewarmte: je ziet wat deelname 
gaat betekenen voor je energienota.
2. Je wordt uitgenodigd om lid te  
worden van de Zonnewarmte Wijk- 
coöperatie á € 12,- per jaar.
3. Vraag een gesubsidieerd maatwerk- 
advies aan. Krijg offertes voor isoleren 
en de zonnewarmte-opwek installatie 
(PVT-panelen, warmtepomp, boilervat).
4. Na je akkoord wordt er ingekocht en 
geïnstalleerd. (Planning medio ‘23)

NOG EVEN DIT 
-  Iedereen in de wijk kan meedoen. 
Meedoen is niet verplicht. Het gasnet 
blijft liggen.
-  Er komt een ontzorg-service voor 
maatwerkadvies, financieringsplan en 
inkoop en installatie, incl. garanties.
-  De 1e ronde voor maatwerkadviezen 
en isolatie-offertes is gepland in de 
nazomer en herfst 2022. Daarna sluit 
de 1e ronde en gaan we collectief inko-
pen. De 2e ronde is voor 2023 gepland.

Wil je meer weten? Kijk op de website  
ramplaankwartier.nl/over-spaargas/ 
Kijk en luister het webinar van 1 juni 
terug. De link naar het webinar vind je 
op de website onder het kopje ‘nieuws’. 

Bij de nieuwe naam 
hoort dit nieuwe logo.
Links: Kernteam 
sinds 1 mei 2022: 
v.l.n.r.: Peter 
Schoeman, Desiree 
Orij, Eelco Fortuijn, 
Arjan Busch.  
De kernteamleden 
werken elk 3 á 4 
dagen per week aan 
het project

TEKST DESIREE ORIJ

NIEUWS UIT DE WIJK

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE • LOGOPEDIE • MEDISCH/CARDIO FITNESS
B.P. P.D. • ARBEIDSFYSIOTHERAPIE • (ORTHOPEDISCHE) REVALIDATIE
(ORTHOMOLECULAIRE) DIËTISTE • ECHOGRAFIE • MANUELE THERAPIE
ACUPUNCTUUR • PEDICURE (LID PROVOET) • DRYNEEDLING • SHOCKWAVE 
PODOTHERAPIE • ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

Elco Zwart
Zuider Tuindorpslaan 2

   melraaH  RH5102
Tel. 023-5445546

06-46451839
   ln.tuowsleoisyf   ln.tuowsleoisyf@kjitkarp

20% 
korting

op een tuinset/
meubel naar keuze!

doen we samendoen we samen
Genieten

De korting is geldig op vertoon van deze voucher. 
De voucher is in te wisselen van 8 juli t/m 31 juli 2022 en niet 
toepasbaar in combinatie met lopende acties en kortingen.

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

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

HANNY DE BRUIJN UITVAARTVERZORGING  
ALTIJD WARM EN BETROKKEN

06-38662153
INFO@HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL
WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

Warm en BetrokkenWarm en Betrokken

IK VERZORG VOOR U DE GEHELE UITVAART
-  MIJN BELANGRIJKSTE TAAK IS U TE ONTZORGEN IN  

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

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

MELDING VAN OVERLIJDEN VIA 06-38662153
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Het Bankje

 E en soort hernieuwde kracht borrelt 
omhoog en dat allemaal gratis. Alle lagen 
van de bevolking strijken op het bankje 
neer. Te beginnen met de jonge sportie-

veling, wild zwaaiend met zijn armen in rugcrawl, 
en de voeten vast in de spijlen van de bank. De 
hondenbezitters zijn de volgende groep, gaan soms 

even zitten, ruimen wat op en gooien dat in de 
prullenbak en wanneer zij weg zijn, komen zwarte 
kraaien kijken of er nog wat eetbaars te vinden valt 
in die prullenbak.

Weldra komt de wat grijze bevolking met rollator 
en die wordt afgelost door de mobiele eenheid op 
hun e-bike, stoppen, halen wat uit de tas van hun 

Er staat een bankje aan het weiland langs de Leendert Meeszstraat. 
Wanneer je er gaat zitten, merk je hoe weldadig het weidegroen en de 
rust op je inwerken.  

fiets en kijken dromerig de groene vlakte in. Er valt 
ook bij rust veel te zien, zoals de ooievaar, zwanen, 
hazen, prachtige wilde bloemen, verschillende 
soorten grassen en de niet te evenaren bomengale-
rij op de achtergrond.

MIDDAG
Tijdens lunchtijd zijn de snellere jongeren aan de 
beurt. Deze zitten met doppen in de oren hardop 
te praten met hun blik strak op de groene vlakte 
gericht. De jongens van de dienstverlening met 
hun vrachtwagentjes, die ze even parkeren, roken 
op het bankje een sigaretje of eten hun lunch.

Rond 3 uur wordt het bankje ingezet om te 
dobbelen. Twee mensen, ieder aan een kant met 
het bord in het midden en als het windstil is, hoor 
je het geluid van de dobbelstenen. Moeders met 
kinderen zijn de volgende groep, gezellig kletsend 
wordt de dag doorgenomen, terwijl hun kinderen 
rond het bankje spelen.

AVOND
Tegen de avond komt de laatste doelgroep. Zij ge-
bruiken het bankje anders. Eerst wordt er een beat 
opgezet, dan gaan ze op de rugleuning zitten met 
hun voeten op de bank en dan zit er vervolgens 
weer iemand aan hun voeten, dus eigenlijk twee 
personen op een plaats. Zo is de dag weer rond, 
alhoewel in de nacht de bank bezoek krijgt van 
dronken mensen.

Om meer mensen zo gratis te laten genieten 
(waar vind je dat nog) zou er gewoon nog een 
bankje bij moeten komen.”

‘ Zo is de dag weer rond, 
alhoewel in de nacht de 
bank bezoek krijgt van 
dronken mensen’

NIEUWS VAN DE ORDE

TEKST  
DE ORDE  
VAN DE TRAFO

DEKA-BANKJE?
“Vanmorgen zag ik tegenover de Dekamarkt een 
kinderwagen staan. Met een baby’tje erin en geen 
moeder te bekennen; zou ik nu...moeder worden 
van een vondeling?
Tussen het verkeer door doemde echter de jonge, 
echte moeder op. Zittend op de stenen stoep at 
zij haar bakkersbroodje, iets verwijderd van haar 
grote schat. Ik vroeg haar: Waarom zit je niet bij 
de bushalte. Nee, ze wilde heel graag van de zon 
genieten. Waarom staat er hier geen bankje, vroeg 
ze mij, al was het maar een klein bankje. Dat wist 
ik ook niet…”

ANDERE BANKJES
Een van de ordeleden heeft bovenstaande interes-
sante observaties gemaakt. En zodoende vroegen 
wij ons allereerst af hoeveel bankjes er verder nog 
in de wijk staan. In totaal kwamen we op eenen-
twintig bankjes, waarvan er maar liefst zes bij de 
entree van de Blinkert staan. Zit daar ooit iemand?

We spraken ook een ‘professionele’ bankzitter,  
die we regelmatig zien zitten op een bankje in de 
wijk (of net erbuiten, op een bankje bij de Hospes-
brug). Zelf woonachtig bij de Zijlweg is hij immer 
teleurgesteld als een van zijn geplande bankjes 
bezet is. Dan heeft hij net twee uur gewandeld en 
wil hij even een boterhammetje eten en van het 
uitzicht genieten, bijvoorbeeld op het eerder be-
schreven bankje op de Leendert Meeszstraat.

MEER BANKJES?
De tweede vraag was dan ook: staan er te weinig - 
of juist te veel - bankjes in de wijk. Daarom bekeken 
we plekken waar mogelijk een bankje zou kunnen 
staan om van zon en mooi uitzicht te genieten. Bij-
voorbeeld, twee bankjes erbij op de Leendert Meesz- 
straat met uitzicht op de weilanden en een bankje 
aan de oostkant van de Leendert Meeszstraat – ter 
hoogte van het slootje. Daar zitten vaak mensen 
in het gras, zo vertelde een enthousiaste buurtbe-
woonster. En zo vonden we in totaal zo’n twaalf 
plekjes waar nog best een bankje zou kunnen staan.

GEMEENTEBELEID
Wat zou het bankjesbeleid zijn van de gemeente? 
We bespraken de mogelijkheden met de regisseur 
Openbare Ruimte van de gemeente Haarlem. 
Helaas, hij had geen bankjes over. Hoogstens zou 
je een bankje kunnen verplaatsen. Daarnaast geldt 
de basisregel: bankje-prullenbak. De bankjes bij De 
Blinkert zijn niet van de gemeente, dus die kunnen 
niet verplaatst worden. En over het privé sponso-
ren van nieuwe bankjes: “Daar zeg ik op voorhand 
nee tegen.” Mocht iemand hierover nog een bril-
jant idee hebben, wilt u dat dan doorsturen naar de 
redactie van de Wijkkrant.
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Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem – Hoofddorp - Beverwijk – Velsen

Yoga en
 Tai-Chi school 

Kennemerland
al meer dan 25 jaar een begrip in de 

regio Kennemerland.
Locatie: Beatrixschool, Blinkertpad 3, Haarlem

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

   ln.dnalremennekagoy.www
www.taichikennemerland.nl

tuinmurenspecialist.nl / Rollandslaan 38, tel 06 50206783

NIEUWS VAN DE ORDE

De Fuik

 D e doorgaande route vanuit onze wijk, 
via de Korte Zijlweg richting de Rand-
weg en vice versa, was niet toeganke-
lijk. Vanaf de Randweg gaven borden 

duidelijk aan dat de Vlaamseweg versperd was, 
maar dat het tankstation en Dekatuin wel bereik-
baar waren. Toch meenden enkele auto’s (met 
wellicht een analfabeet aan het stuur) dat ze wel 
langs de diverse afzettingen konden rijden. Hekken 
werden opzijgezet, er werd door het zand gereden. 
Een ooggetuige meldde dat een bestuurder daarbij 
de breedte van zijn auto had onderschat: de hele 
zijkant werd zwaar beschadigd.

In de wijk zelf waren er aanvankelijk grotere 
problemen. Op maandag 9 mei turfden we van 
half zes tot half zeven 45 automobilisten die over 
de Rollandslaan ter hoogte van de vijver ‘de fuik’ 
inreden. Aan het eind van de Rollandslaan zagen 
ze de blokkade en moesten zij omkeren.

ZOEKENDE EN GEÏRRITEERD
Sommige automobilisten reden vrij hard de Abra-
ham Mensstraat in, gingen vervolgens linksaf de 
Leendert Meeszstraat in, om aldaar te constateren 
dat verder rijden wederom geen optie was. Dus dan 
maar omdraaien en verdwaasd de route terugvin-
den, om de wijk weer uit te gaan op dezelfde plek 
waar men die was binnengekomen. Een geluk was 

dat gele borden met een “4” erop de weg wezen om 
de wijk weer uit te rijden. Op dinsdag 10 mei 2022 
werd zo’n bord geplaatst ter hoogte van de Hendrik 
Roozenlaan en de Rollandslaan. Maar Google Maps 
gaf pas op donderdag 12 mei aan dat de doorgaande 
route versperd was. Bij de ingang van de wijk 
-vanaf de Korte Zijlweg, bij Ramplaan en Hospes- 
laan - ontbraken echter borden om aan te geven 
dat de wijk momenteel geen doorgaande route is. 
Daardoor reden dagelijks nog honderden auto’s 
zoekende en geïrriteerd door de wijk.

STILTE
We hadden contact met de wijkraad. Die hielden 
een wijkschouw met enkele medewerkers van de 
gemeente. Toevallig waren deze ambtenaren er 
getuige van dat diverse auto’s, ter hoogte van de 
Rollandslaan/vijver, in vertwijfeling een ‘verkeerde’ 
richting kozen. Op 18 of 19 mei heeft de gemeente 
daarom aan het begin van de Ramplaan een infor-
matiebord gezet. Hierdoor werd het rustiger in de 
wijk en was nog slechts sporadisch een ‘spookrijder’ 
te signaleren. Deze stilte inspireerde Martijn van 
Doorn op Buurbook: “Was de Vlaamseweg maar 
altijd versperd, zo lekker rustig in de wijk”. Hij 
opperde het idee om: ”… een slagboom te plaatsen 
aan het begin van de Vlaamseweg die na 19.00 uur 
alleen wijkbewoners doorlaat…!”

DAN NOG DIT
Op woensdag 18 mei 2022 telden wij op de Vlaam-
seweg zes bomen met een kruis. Een dag later 
waren er acht bomen gekapt. Nu is tellen onze 
sterkste kant, maar blijkbaar hadden wij ditmaal 
twee kruisjes te weinig gezet!? In de herfst komt er 
nieuwe aanplant, die hopelijk de tijdelijke kaalte 
snel zal wegnemen.

Op 7 juni 2022 is men begonnen met de herin-
richting van de Vlaamseweg; het tankstation en de 
Dekatuin zijn alleen bereikbaar via de Korte Zijl-
weg. De Vlaamseweg wordt heerlijk smal; behalve 
vlakbij de Randweg, zodat rechtsafslaanders ruimte 
houden met het oog op het voorsorteren.

Het is De Orde van de Trafo niet ontgaan dat 
de Vlaamseweg vanaf maandag 9 mei 2022 
heringericht werd. En de gevolgen waren 
direct merkbaar.  

‘ Was de Vlaamseweg maar altijd 
versperd, zo lekker rustig in de wijk’

Het bankje aan 
de noordkant van 
de Vlaamseweg 
heeft de strijd 
met de zware 
graafmachine 
niet overleefd. 

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO
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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



De stiltetuin is 
vrij toegankelijk 
op dinsdag- en 
donderdagmid-
dag tussen 14:00 
uur en 16:00 uur.  
Met volle maan 
zijn er Stilteme-
ditaties waarvoor 
je je van te voren 
moet aanmelden 
via de website 
www.de-regen 
boogtuin.nl/
contact

Bezoekers 
kunnen vriend 
of vriendin 
worden van De 
Regenboogtuin 
en maandelijks 
een gift doen. 
Een eenmalige 
donatie is ook 
mogelijk, op  
rekeningnummer: 
NL80 RABO  
038 44 74 314   
zie verder www.
de-regenboog-
tuin.nl

‘ Iedere keer zei mijn gevoel dat ik 
toch moest doorzetten, ondanks 
alle tegenslag.’ H et is niet de meest voor de hand 

liggende plek voor stilte, zo tussen 
de bedrijvigheid van bloementelers 
en het voorbij razende verkeer van 
de Randweg. Toch zag Hannah van 

der Schee hier haar kans schoon om haar droom 
te verwezenlijken. Na een lange zoektocht slaagde 
ze er in 2014 in om van een tuinder een stuk grond 
ter grootte van een flink voetbalveld te pachten. 
Nu, ruim zeven jaar later, ligt er een weelderige 
tuin met kruidenperk, een grascirkel en met daar 
omheen twaalf kleurenkamers met elk een andere 
kleur bloemen: in alle kleuren van de regenboog. 
Onder de grascirkel creëerde Hannah met kleine, 
witte steentjes een ‘flower of life’. Honderden 
kiezels vormen samen tientallen cirkels die geza-
menlijk een grote bloem voorstellen. Deze ‘levens-
bloem’ onder de grasmat straalt positieve energie 
uit, volgens Hannah, wat helend zou werken.

INGEVING
“Zeven jaar geleden was ik in India voor een medi-
tatie-retraite. Tijdens het mediteren kreeg ik een 
ingeving: ik moest een stiltetuin beginnen. Wat dat 
precies was, wist ik toen nog niet. Wat ik ook ‘door-
kreeg’, was dat de tuin voor iedereen toegankelijk 
moest zijn, zonder dat ik er geld voor zou vragen.” 
Ik zou alleen met giften werken.

Eenmaal terug in Nederland begon ze direct 
naar een plek voor de tuin te zoeken. “Veel stukken 

Rust en kleuren  
in de Regenboogtuin

NATUUR EN VERDIEPING

grond vielen af omdat er te weinig zonlicht was, 
of omdat ze te ver weg waren of slecht bereikbaar 
voor bezoekers. Of omdat de energie er niet goed 
voelde. Al die vereisten waren hier wel in orde.  
Helemaal stil is het hier natuurlijk niet. Af en toe 
hoor je een ambulance of een tractor voorbijkomen. 
Maar als je mediteert, accepteer je je omgeving. 
Inclusief de geluiden die je hoort.”

TEGENSLAG
Een gebouwtje op het terrein dient als opslagruim-
te voor gereedschappen. Er is een primitieve wc en 
een schuilplek voor als er plotseling regen komt. 
Met AOW, klein pensioen en extra werk in de zorg, 
heeft Hannah hard moeten werken om deze plek te 
maken tot wat het nu is: “De grond was jarenlang 
niet gebruikt. Er moest eerst een bovenlaag afge-
graven worden. Vervolgens bleek de grond te nat te 
zijn. Ik moest een drainagesysteem laten aanleg-
gen om het water af te voeren. De laatste jaren was 
de grond weer te droog, waardoor er een irrigatie- 
systeem moest komen.” Gelukkig zijn er wat vrij-
willigers die Hannah helpen met klussen en de tuin 
onderhouden. “Iedere keer zei mijn gevoel dat ik 
toch moest doorzetten, ondanks alle tegenslag.”

OFFLINE 
In elk kleurvlak staat een stoel, krukje of boom-
stam, waar je plaats kunt nemen om te mediteren 
of de stilte te ervaren. Daarvoor moet je wel bereid 

Wie de bordjes aan het begin van het Marcelisvaartpad vanaf de 
Leendert Meesstraat volgt, komt terecht bij stiltetuin De Regenboog. 
Tussen de bollenvelden en bloemenkassen ligt hier een met bomen en 
wilgentakken omheind paradijsje, waar iedereen terecht kan voor een 
moment van rust.

zijn je mobiele telefoon thuis te laten, of af te 
geven bij binnenkomst. Ook camera’s en andere 
elektronische apparatuur zijn in de stiltetuin ten 
strengste verboden. Hannah: “Hoe moeilijk het 
ook is voor veel mensen, ik wil de tuin zo zuiver 
mogelijk houden”. Elektronische straling kan de 
positieve energie verstoren. En wie een smart- 
phone bij zich heeft, is al snel verleid om toch  
even een foto te maken of een appje te versturen. 
Maar hier gaat het erom dat je de tuin en de rust 
ervaart met al je zintuigen. Niet via de lens van je 
camera of in contact met de buitenwereld.” 

BEZIELING
Waarom die stilte zo belangrijk is? “Als je in rust 
naar jezelf kunt luisteren, hoor je meer dan wan-
neer je gestresst bent. Zeker in deze tijd, waarin 
we constant prikkels binnenkrijgen en van alles 
moeten, is het hard nodig om af en toe naar binnen 
te keren. Contact met je hart te maken en van-
uit eigen bezieling leven. Als mensen na afloop 
vertellen dat ze met een fijn en ontspannen gevoel 
weer naar huis gaan, is dat voor mij het grootste 
compliment.”

Drie van  
de twaalf 
kleurkamers 
waar je kunt 
mediteren 
of de stilte 
ervaren.

TEKST DIRK KRUYDER  FOTO’S DIRK KRUYDER/ DE STILTETUIN

Wijkkrant Ramplaankwartier   2928   Wijkkrant Ramplaankwartier



 Ongelofelijk in deze tijd van tablets en 
e-readers, maar leesgierigheid en het ge-
loof in het boek bestaan nog steeds. En dat 
kan natuurlijk ook eigenlijk niet anders in 
een stad als Haarlem met Lourens Jansz. 

Coster, als uitvinder van de boekdrukkunst. In onze 
buurt trachten gedreven bibliofielen, door middel van 
leeskapellen voor hun huis, literair drukwerk te versprei-
den. Middels deze kastjes, zoals er al drie in onze wijk 
staan, worden wijkbewoners in staat gesteld kosteloos 
van de hierin uitgestalde boeken te genieten. Uitgelezen 
werk kan weer teruggeplaatst worden om verder te wor-
den verspreid. Een van deze bibliofielen wilden wij wel-
eens nader aan de tand voelen. Na lang aandringen kre-
gen we bericht van de heer P.Risma dat we welkom 
waren om zijn bibliotheek te bewonderen 
en om over boeken te komen praten. De 
familie Risma woont in een van die 
vredige laantjes die zo kenmerkend 
zijn binnen ons kwartier en uiter-
aard bevindt zich in hun voor-
tuin een leeskapel. De naam 
Risma geeft aan, dat de dragers 
hiervan hoogstwaarschijnlijk 
Friese ‘roots’ moeten hebben. 
‘Geeft u mij wel even de maat 
door van uw overjas, dan zorg 
ik voor passende stofjassen. Ik 
ben namelijk uiterst zuinig op 
mijn boeken!’ zo vermeldde hij 
bij de uitnodiging. Bij de woning 
aangekomen, konden wij nog niet 
bevroeden, dat hier binnentreden kennis-
maken met een totaal andere wereld zou gaan 
betekenen. Mevrouw Risma opende de deur. ‘Geeft u mij 
uw jassen maar, hier zijn twee stofjassen, dan breng ik 
u naar de bibliotheek.’ We betraden een ruim bemeten 
kamer, waarvan alle muren volledig bedekt waren met 
boeken. Dhr. Risma bemerkte onze verwonderde blikken 
die wij wierpen op de rouwband om de rechterarm. 

‘Ja heren, het was voor mij en andere bibliofielen een 
somber moment toen De Slegte werd opgeheven. Deze 
zaak betekende voor ons toch echt een Mekka in de 
nabijheid. De gang er naartoe stond voor ons gelijk aan 
een bedevaart! Tevens hadden wij bibliofielen hier ook 
de gelegenheid om ongestoord voor onze geaardheid uit 
te kunnen komen. Uit de boekenkast te komen bedoel ik 
eigenlijk. Maar neemt u plaats, koffie drinken we straks 
wel in de woonkamer. Ik ben namelijk als de dood voor 
eventuele vlekken op mijn verzameling leesschatten! 
Mijn vader was Pieter Risma, oprichter van drukkerij 
Prisma. Hij heeft indertijd duizenden, nee miljoenen 
pocketjes de wereld ingestuurd. Die zult u trouwens 
hier niet vinden. Hier staat alleen ingebonden werk vol 
schoonheid en karakter! Komt een boek hier binnen, dan 

De bibliofiel
controleer ik meteen de illustraties. Al wat de zinnen 
prikkelt, wordt onmiddellijk verwijderd en vernietigd. 
Mijn vrouw en ik gaan naar bed, gekleed in pyjama en 
nachtpon. Onze kinderen zijn geboren en niet verwekt 
en zo hoort het! De meeste mensen kopen een boek,  
lezen het en proppen het op een willekeurige plaats op 
de plank. Fout, fout, fout! Plaats nooit een roman naast 
een studieboek, want dat geeft herrie in de kast. Romans 
bij romans, wetenschap bij wetenschap, humor bij  
humor enzovoort.’

‘Vroeger kaftten de mensen de boeken met kaftpa-
pier in een kleur waar je niet vrolijk van werd. Later 
kwam boeklon daarvoor in de plaats, een soort klevend 

cellofaan. Bedekte je een kaft daarmee, dan haalde 
je meteen de ziel uit een boek. Bekijk de 

banden hier eens, die ogen tevreden. 
Een boek moet lucht hebben, kunnen 

ademen. Prop je ze boven op el-
kaar, dan stikt het boek en komen 

er allerlei schadelijke torretjes 
en insecten in te zitten. Iedere 
eerste dag van de maand, 
blader ik boek voor boek door, 
teneinde ze te laten ademen. 
Ik heb er hier zo’n vierhon-
derdduizend, dus daarom 

komen vrijwilligers mij dan 
helpen, anders red ik het niet.  

Er zijn ongeletterden die amper 
een boek lezen, maar dan wel video-

banden of dvd’s in dozen stoppen die 
de vorm hebben van een boek. Sommige 

van dit soort verzamelaars bezitten zo kasten 
vol. Ik heb hier maar één woord voor, Walgelijk!’

‘Rustig een boek lezen bestaat niet. Een boek lezen 
betekent je storten in een avontuur, kennis opdoen en 
de geest verrijken! De enige in dit huis die boeken als 
rustpunt ervaart is Karel, de kater. Hij slaapt tussen de 
boeken en zorgt ervoor dat de bibliotheek gevrijwaard 
blijft van muizen. Uitlenen van boeken, ik begin er niet 
meer aan. Laatst gaf ik mijn neef een boek mee en kreeg 
ik het terug vol ezelsoren. Met de boekenlegger die ik 
had meegegeven had hij zeker de billen afgeveegd of er 
de neus in gesnoten. Dit doe ik dus nooit meer! Op de 
treinstations kun je vaak via de kiosken ook aan boeken 
komen. Meestal boekjes die ‘moeder de vrouw’ thuis niet 
mag zien! Een boek vraagt om rust, aandacht, een goede 
sigaar en een ijskoud glas Beerenburg. Als ik de heren 
mag voorgaan, dan kunnen we ons met dat laatste gaan 
bezighouden. Geeft u mij de stofjassen maar, dan laten 
wij nu meteen ‘het goede leven’ over ons komen.’

Vanaf zijn portret aan de muur KNIKTE  
VADER RISMA ONS TOE! Wim Bitter K A R E L  K R I J G T  L O U T E R  L E E S V O E R

COLUMN WIM BITTER

‘De meeste 
mensen kopen 

een boek, lezen het 
en proppen het op een 

willekeurige plaats 
op de plank. Fout, 

fout, fout!’
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NATUUR ROND DE WIJK

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,--

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

Willem van Roon deelde het 
lief en leed van de ooievaars 
met ons via Facebookgroep 
Ramplaankwartier. Een mooi 
verhaal met een triest einde.

De familie ooievaar

22 mei
Vandaag 
ooievaarsjong 
geboren bij 
Elswout.

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

De lessen zijn voor iedereen  
geschikt. Proefles mogelijk  

(s.v.p. aanmelden)

Maandagavond van 19.00 - 20.00
Locatie Beatrixschool

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

12 juni
Helaas is het nest verla-
ten nu. Vanmiddag zag 
ik één van de ouders een 
tijdje zachtjes pikken op 
één plek in het nest, als-
of hij het kuiken wakker 
wilde maken. later vloog 
hij weg en het nest is 
verlaten nu. Ik heb een 
beetje een naar gevoel 
nu. Hopelijk volgend 
jaar beter.

5 juni
Verregende 
ooievaars 
vanmiddag.

11 juni
Ooievaars gisteravond, helaas nog 
maar 1 kuiken te zien.

29 mei
Ooievaartjes 
Elswout, Op 
de foto is 
rechts een 
derde ooie-
vaartje te zien. 

4 juni
Alle 3 de jonge 
ooievaartjes 
leven nog 
gelukkig. 

28 mei
Ik zag van-
daag een 
tweede jong 
ooievaartje in 
het nest. 
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Beeldmerk Beeldmerk hart bloem(hart), toepassing > Bloemelement

Huisstijlelementen (grafisch)

Concreet geeft vorm | oktober 2017

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

Kleurenpalet

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

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

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

#E20613
RGB 226 6 19
CMYK 0 100 100 0

#E53B11
RGB 229 59 17
CMYK 0 87 100 0
PMS 179
RAL 2002
3M 100-466

* Primaire kleuren blauw en rood.

#E95A0C
RGB 233 90 12
CMYK 0 75 100 0

#F29100
RGB 242 145 0
CMYK 0 50 100 0

* *

Woonzorgcentrum 

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

harte welkom
-  Dagcentrum Ramplaanhart en ontmoetings- 

centrum Tuindershart
-   Eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie en 

ergotherapie
-  Onderdeel van Kennemerhart

 Meer weten?  
 Bel 023 5 214 214

Beeldmerk Beeldmerk hart bloem(hart), toepassing > Bloemelement

Huisstijlelementen (grafisch)

Concreet geeft vorm | oktober 2017
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3M 100-57
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RGB 61 162 219
CMYK 70 20 0 0

#E20613
RGB 226 6 19
CMYK 0 100 100 0

#E53B11
RGB 229 59 17
CMYK 0 87 100 0
PMS 179
RAL 2002
3M 100-466

* Primaire kleuren blauw en rood.

#E95A0C
RGB 233 90 12
CMYK 0 75 100 0

#F29100
RGB 242 145 0
CMYK 0 50 100 0

* *

HONDENTRIMSALON ELSWOUT DE HOUTEN HOND
Complete vachtverzorging  

voor uw hond
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat

www.elswouthondentrimsalon.nl www.dehoutenhond.nl

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286



IN DE AGENDA

 Speeltuin Ramplaankwartier 
nodigt iedereen dan ook van 
harte uit om op 24 september 

van 15.00-20.00 mee te proosten  
en er een knallend openingsfeest  
van te maken. 

Openingsfeest speeltuin
Met de afronding van de speeltuin in zicht, is het 
tijd om een officiele opening met bijbehorend feest 
aan te kondigen!

Meer informatie volgt, maar noteer 
deze datum vast in uw agenda. 

Geen feest zonder vrijwilligers, dus 
wilt u een handje helpen meld u dan 
aan via speeltuinramplaankwartier@
outlook.com

Duurzaam beleggen voor nu en later
 

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

belegt

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

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

www.verafunke.com contact@verafunke.com

VERA FUNKE 
TRANSFORMATIE  

THERAPIE
Praktijk voor jeugd en volwassenen

BLIJVEND 
BEVRIJDEND 

SNEL   
KRACHTIG

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, vrucht-
baarheid, onverklaarbare lichamelijk pijn, 
verslaving, concentratie, gebrek aan 
zelfliefde, etc. Meer informatie?

Red de wereld
Lichten uit als je de deur uitgaat, dik-
ke trui aan in plaats van de verwar-
ming laten loeien en geen plasticfles-
jes meer kopen. Of wat dacht je van 
elektrisch rijden en plantaardig eten. 
Een betere wereld begint bij jezelf. 
Toch? Alles gaat fout! Iedereen doet 
maar waar hij zin in heeft, het loopt 
volledig uit de hand. Straks houden 
we geen boom meer over. En dan? Er 
moet iets gebeuren. Daarom is er nu 
Red de Wereld! Een show vol boze 
bloemen en bedroefde bijtjes om het 
goede voorbeeld te geven. Want met 
showdansen en ingeleefde ballads 
gaan we de wereld redden. Een voor-
stelling over of het ook anders kan. 
Vanaf 6 jaar, locatie: Klein Caprera.
caprera.nu

Muziekfestival  
Klaterklanken op Elswout
Op zondag 17 juli vindt op Buiten-
plaats Elswout de 5de editie plaats 
van Festival Klaterklanken: een open-
luchtfestival voor klassieke en nieuwe 
muziek. Klaterklanken is ook voor wie 
never nooit naar een klassiek concert 
gaat. Lekker ongedwongen chillen 
in het sprookjesachtige Elswout en 
ondertussen genieten van concertjes 
die overzichtelijk kort zijn. Je hoeft 
echt geen ‘verstand’ te hebben van 
klassieke muziek om geraakt te wor-
den. Want dat is in de kern waar het 
om draait, genieten in de natuur, en 
ook nog eens volledig coronaproof.
www.klaterklanken.nl/elswout

 Momenteel is er in Bezoekers-
centrum De Kennemerdui-
nen een tijdelijke tentoon-

stelling, genaamd ‘Spechten op de 
fiets’, met het onderwerp  
Biomimicry. 
Deze gaat over 
hoe slim de 
natuur is en 
hoe de mens 
duurzame uit-
vindingen heeft 
ontwikkeld door 
af te kijken van 
de natuur.  
Als het ware  
‘natuur-nadoen’. 
Vanaf 18 augustus 
start er een met 
dit thema inter- 

actieve gezinsexcursie voor 6+  
genaamd ‘Na-apen: Doe de natuur  
na en wordt een slimmerik’.  
Hiernaast worden er doe boekjes  

ontwikkeld ge-
naamd Slimme  
Rik challenges’  
(6 t/m 10 jaar)  
om zelf mee op 
pad te gaan. 
Houd de website 
in de gaten voor 
nadere info en 
uiteraard voor 
leuke activiteiten 
in de zomer- 
vakantie.  
www.np-zuid-
kennemerland.
nl
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Datum-
wijziging! 

Nieuwe datum
24 sept.
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aanleg en 
onderhoud tuinen

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem
Telefoon 023-5248665

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

vaste planten kwekerij

Vlaamseweg 8
2015 GA  Haarlem


