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Staatsbosbeheer heeft ons geïnformeerd dat zij een
plan heeft ontwikkeld om in november 2022 langs de
Marcelisvaart een elzenhaag te planten.

H

et schijnt dat vroeger
aan de Marcelisvaart een
elzenhaag heeft gestaan.
Voor het planten worden
wijkbewoners gezocht die mee willen
werken. In deze wijkkrant staat meer
informatie hierover.

NIEUW WIJKRAADSLID
De wijkraad verwelkomt een nieuw
wijkraadslid, Tula van de Sanden. Elders
in deze wijkkrant stelt zij zichzelf voor.
ENERGIETRANSITIE
Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen rond het project Zonnewarmte
(voorheen Spaargas). Hiervoor verwijs
ik graag naar het artikel daarover verderop in deze wijkkrant. Wijkbewoners
kunnen iedere zaterdag 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
ROLLANDSLAAN-VLAAMSEWEG
De renovatie van de Vlaamseweg is
nu in een vergevorderd stadium. In
het najaar zullen nog nieuwe bomen
worden geplant. Bij de Rollandslaan
moeten nog enkele stoepranden
worden aangepast. De bus-abri die bij
de vijver is geplaatst blijkt niet de met
de bewoners afgesproken grootte te
hebben en wordt vervangen door een
kleinere versie.

VERNIEUWDE SPEELTUIN
Dankzij een grote crowdfunding is het
speeltuinbestuur erin geslaagd om
de noodzakelijke vernieuwing van de
speeltoestellen tot stand te brengen.
Op 24 september werd de speeltuin
feestelijk geopend. Er wordt nog gezocht naar middelen en manieren om
het speeltuingebouw te verduurzamen.
VERKEERSSITUATIE HOEK
SCHOONOORDLAAN-RAMPLAAN
Een groep wijkbewoners probeert
samen met de wijkraad bij de gemeente gehoor te vinden om de gevaarlijke
situatie op dit kruispunt te verbeteren.
Voertuigen rijden op de Ramplaan met
te hoge snelheid en geven vaak geen
voorrang aan verkeer van rechts dat uit
de Schoonoordlaan komt. Auto’s parkeren tot op de hoek, wat het overzicht
belemmert. Dit leidt tot vele bijna-botsingen. Recent is tijdelijk door de
gemeente een groenbak geplaatst om
het overzicht te verbeteren, maar dit
blijkt geen afdoende oplossing.
WIJKKAST BIJ DE DEKAMARKT
Naast de Dekamarkt hangt een kast
waarin de wijkraad informatie hangt
die voor wijkbewoners van belang kan
zijn. Neem ook eens een kijkje.
HOUTMANPAD
We ontvingen het volgende bericht van
de Gemeente (via de Bomenwachters):
Voor het Houtmanpad loopt er een

procesopdracht voor groot onderhoud.
Uit de resultaten van een onderzoek
komen de mogelijke oorzaken aan het
licht en daaruit blijkt dat er ook een
deel van de beschoeiing moet worden
aangepast. Daarnaast speelt hier het
samenspel tussen de verschillende disciplines verhardingen, beschoeiingen
en flora en fauna, waardoor het een samengestelde oplossing moet worden.
Een mogelijke oplossing voor materiaalgebruik is het maken van proefvakken om vanuit de ervaringen daarmee
een (hopelijk) definitieve oplossing te
kiezen. Dit betekent dat de uitvoering
niet in dit jaar gereed zal zijn.

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, in
de Blinkert, Rockaertshof 66. De eerstvolgende vergadering is gepland op 22
november. 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’).
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 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 21 november.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter
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Nieuw wijksraadlid
stelt zich voor

M

ijn naam is Tula van de Sanden (50
jaar) en ik stel mij graag voor als nieuw
lid van de wijkraad. Ik ben geboren in
Heemstede en woon al weer 30 jaar in Haarlem. Op
dit moment woon ik nog op twee plekken. Namelijk
op de Rollandslaan bij mijn man Wilmer en zijn 2
kinderen. En ik woon ook nog bij de Bijdorplaan. In
de nabije toekomst zal ik helemaal op de Rollandslaan komen wonen. Ik werk met veel plezier in
de zorg en heb in meerdere ziekenhuizen en op
diverse functies gewerkt. De afgelopen 3 jaar werk
ik als afdelingshoofd van de intensive care van het
Spaarne Gasthuis. Dat is een hele mooie waardevolle baan waar ik mij elke dag samen met het hele
IC team inzet voor de zorg voor de IC patiënten en
hun naasten. Daarnaast ben ik ook altijd actief geweest in de politiek. Dat heb ik gedaan op gemeenteniveau en op provinciaal niveau. In mijn vrije tijd
probeer ik ook nog een beetje sportief te zijn op de
tennisbaan en fiets ik graag met mijn man langs
mooie plekken in heel Nederland. Ik hou van lekker
eten en kook ook graag voor familie en vrienden.
Ik vind Haarlem een heerlijke plek om te wonen. Ik
voel mij in het Ramplaankwartier ook echt thuis;
dichtbij de stad maar ook bij de mooie duinen en
het bos.

p de gevaarlijke hoek
Schoonoordlaan/Ramplaan is op 28 juni een
grote plantenbak geplaatst.
Deze tijdelijk proef gebeurt na
jarenlange klachten van bewoners van de achterliggende
straten over de levensgevaarlijke situatie op de kruising.
Hoewel verkeer van rechts uit
de Schoonoordlaan voorrang
heeft, wordt dat door verkeersgebruikers op de Ramplaan
niet altijd beseft, of gezien, als
gevolg van de onoverzichtelijke
situatie. Het feit dat er ook nog
eens regelmatig te hard wordt
gereden en schoolgaande fietsende kinderen vaak over het
hoofd worden gezien, leidt tot
een zorgwekkende situatie. Dit
was de reden dan de bewoners
niet willen wachten tot het fout
gaat. Hoewel de plantenbak
een aardig antwoord leek, zijn
de omwonenden er niet gelukkig mee. Hij is te hoog (dus nog
steeds slecht zicht) en kost een
parkeerplaats. Ook heeft de
plantenbak geen invloed op de
snelheid van het verkeer op de
Ramplaan. Er zijn de afgelopen
twee jaar meerdere andere

oplossingen aangedragen,
maar daar is door de gemeente
niets mee gedaan. Want volgens de gemeente:
“...voldoet het kruispunt aan
alle normen en vinden er
vrijwel geen ongelukken plaats.
Dit betekent dat wij buiten
het plaatsen van de bloembak
geen middelen vrij kunnen
maken voor andere opties”.
De initiatiefnemers willen
echter voorkomen dat het eerst
wél ernstig fout moet gaan
voor er adequate actie wordt
ondernomen. Daarom zullen
de initiatiefnemers samen met
bewoners van de Ramplaan en
het nieuwe wijkraadslid Tula
van de Sanden in gesprek gaan
met de gemeente om hier een
vervolg aan te geven. De initiatiefnemers zullen tevens een
enquête onder de bewoners
houden om inzicht te krijgen
in het effect van de plantenbak
op de veiligheid. Een oproep:
laten we ons als buurtbewoners, in belang van onze eigen
kinderen, buren en bekenden
ieder geval wél aan de maximumsnelheid van 30 km/uur
houden.

Acupunctuur voor dieren
Wijkkrant Ramplaankwartier
Avacare_visitekaartje LV.indd 1
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Feestelijke opening van de
speeltuin Ramplaankwartier
Op een zonnige zaterdag in september werd de vernieuwde
speeltuin aan de Croesenstraat geopend.

M

eer dan honderd kinderen, ouders
en andere buurtbewoners kwamen
naar de feestelijke bijeenkomst met
hapjes, drankjes, muziek en toespraken. Wethouder Van Leeuwen knipte samen met de
Haarlemse kinderburgemeester een lint door.
Het speeltuinbestuur heeft zich jarenlang ingezet
voor de vernieuwing van de speeltuin. Veel toestellen waren lang over hun houdbaarheidsdatum
heen en de veiligheid liet te wensen over. “De vorige speeltuin liep op zijn eind. Er kwamen steeds
minder kinderen”, vertelt buurtbewoner Marco, die
vlak bij de speeltuin woont.

CROWDFUNDING
Toen de gemeente niet over de brug kwam met het
beloofde geld voor de renovatie, besloot het speeltuinbestuur zelf op zoek te gaan naar sponsors.
“We moesten 200.000 euro bijeenbrengen”, vertelt
voorzitter Ties. “Mensen dachten dat we gek waren
en dat het nooit zou lukken.” Dankzij bijdragen
van de leden van de Speeltuinvereniging, buurtbewoners, sponsors, fondsen en de gemeente is het
benodigde bedrag toch bijeengebracht.

‘Het lijkt wel of de speeltuin nu veel groter is’

SLOPEN EN OPNIEUW BOUWEN
In november 2021 werd begonnen met het slopen
van de oude speeltuin. In twee fases, winter en lenTEKST
JACQUELINE
SCHADEE
FOTO’S DIRK
KRUYDER

Rechtsboven:
v.l.n.r. Haarlemse kinderburgemeester
Tess, Wethouder
Van Leeuwen en
voorzitter van de
speeltuinvereniging Ties.
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te/zomer is de nieuwe speeltuin opgebouwd. Er zijn
houten speeltoestellen, waterspeelplaatsen. Ook is
er een verbinding naar het basketbalveld gekomen.

VEEL GROTER
“Het lijkt wel of de speeltuin nu veel groter is!”,
zegt Flip (9), die er zeker vier keer in de week komt
spelen. Zijn zus Kiki (11) gaat vaak mee. “Het is
heel mooi geworden. We vinden het piratenschip
leuk en de kabelbaan. We spelen hier ook vaak
verstoppertje en tikkertje”, zegt Flip.
MET DE ROLSTOEL
Robin (11) woont al zijn hele leven praktisch naast
de speeltuin. Hij is enthousiast over de nieuwe
inrichting. “Er is veel hout en alle toestellen zijn in
dezelfde stijl. Dat staat beter. De vorige speeltuin
leek rommeliger. Wat ik ook goed vind, is dat de
speeltuin nu toegankelijk is voor kinderen in een
lees verder op pagina 8 >>

Wijkkrant Ramplaankwartier
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>> vervolg van
pagina 7

rolstoel.” Hij wijst naar de houten tafel waarvan
het blad een flink stuk uitsteekt. “Kijk, daaronder
kunnen ze hun rolstoel neerzetten.” De zus van Robin, Lara (14), is blij dat ook het speeltuingebouw is
opgeknapt. “Het ziet er nu netter uit, moderner en
minder armoedig.”

SAMEN SCHAKEN
Het is de bedoeling dat in het speeltuingebouw activiteiten voor en door wijkbewoners georganiseerd
gaan worden, vertelt voorzitter Ties. “De speeltuin
moet een ontmoetingsplek worden voor jong en
oud.” Ook de nieuwe beheerder, Ingrid, zal gebruik
maken van het gebouwtje. Ze is zelf opgegroeid in
de Leendert Meeszstraat. “Ik ben er op woensdag,
vrijdag en zondagmiddag. Bij slecht weer ga ik
knutselactiviteiten organiseren.”
SKELTERS EN FIETSJES
Naast alle positieve geluiden zijn er ook wat kritische noten te horen. Flip mist de kleuren van de
oude toestellen, Kiki het klimrek waaraan ze zich
kon optrekken. Ook vindt ze dat er wel érg veel
stenen zijn. “Kleine kinderen kunnen daar hard
op vallen”, zegt ze. Robin mist de zweefmolen,
Dana de bankjes met rugleuning, de skelters en de
fietsjes. “Maar misschien komen die weer terug”,
zegt ze hoopvol.
Rechtsonder:
Robin en zijn zus
Lara.
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BEWEGEN IS BELANGRIJK
Wethouder Bas van Leeuwen – zijn vader was
directeur van de Beatrixschool – vindt de nieuwe

Wijkkrant Ramplaankwartier

speeltuin ‘hartstikke mooi’ geworden. Dat vertelt
hij voordat hij met de kinderburgemeester Tess het
lint doorknipt. “Ik zie allemaal vrolijke kinderen
die rennen, klimmen en klauteren. Beweging is
hartstikke belangrijk. Een aantrekkelijke speeltuin
nodigt uit tot bewegen. Zo komen kinderen achter
de iPad of Playstation vandaan. En jong geleerd,
is oud gedaan.” Van Leeuwen prijst het speeltuinbestuur om hun inzet. “Het is heel knap wat zij
hebben gedaan. En ik heb gehoord dat ze nieuwe
leden kunnen gebruiken”, lacht hij.

CHAPEAU
Ook buurtbewoner Marco vindt de speeltuin enorm
opgeknapt, zeker gezien het budget: “Nieuwe
speeltoestellen zijn spijkerduur, ook omdat ze aan
allerlei regels moeten voldoen. Chapeau voor de
commissie die ze toch heeft weten te vinden. Onze
donaties zijn goed gebruikt. De nieuwe speeltuin is
echt een aanwinst voor de wijk!”

Word lid van de speeltuinvereniging
Op www.speeltuinramplaankwartier.nl vind je informatie over de nieuwe speeltuin en de renovatie.
Lid worden van de speeltuinvereniging kost € 35-,per gezin per jaar. Dit geld is voor het onderhoud
en het organiseren van activiteiten. Aanmelden
kan via speeltuinramplaankwartier@gmail.com.
Via dit mailadres kunnen ook enthousiaste nieuwe
bestuursleden zich melden.

Boven: André van de Dekamarkt. De Dekamarkt sponsorde de zandbak. Onder: Flip, met
naast zich zijn zus Kiki, neemt het op tegen de
penningmeester van de wijkraad Adrie.

‘Ik zie allemaal vrolijke
kinderen die rennen,
klimmen en klauteren’

Wijkkrant Ramplaankwartier
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contact@kraantjelek.nl
contact@kraantjelek.nl
contact@kraantjelek.nl

www.kraantjelek.nl
023 524 12 66
www.kraantjelek.nl
www.kraantjelek.nl 023
023
524
524
12126666

Puzzelbank in Trefpunt ’t Trionk

D

it najaar gaat de puzzelbank weer van start!
Vanaf zondag 30 oktober
kan je hier elke laatste zondag
van de maand van 14.00 tot
16.00 uur legpuzzels ruilen.
De regels zijn simpel:
• Je ruilt een eigen legpuzzel in
voor een andere.
• Je puzzel is compleet, schoon
en de doos is heel.
• Maximaal vier puzzels inleveren en meenemen.
• Je mag puzzels doneren.

Er is ook de Puzzeltafel, waar je
gezamenlijk kunt werken aan
een puzzel. Er is een kopje thee
of koffie te koop en je ontmoet
andere puzzelaars. De puzzelbank is gratis. De organisatie is
volledig in handen van vrijwilligers, met ondersteuning van
Haarlem Effect.
Hou jij ook zo van puzzelen en
wil je af en toe helpen? Nieuwe
vrijwilligers zijn welkom! Loop
dan eens binnen of neem contact op met Trefpunt ’t Trionk.

EXPOSEERT U STRAKS
IN TREFPUNT ’T TRIONK?
In buurtcentrum Trefpunt ’t Trionk hebben wij
rond de patio ruimte die uitstekend geschikt is
voor een kleine expositie.
Ben jij een enthousiaste amateur-schilder of
fotograaf en lijkt je het leuk om komend jaar
paar maanden bij jou in de buurt exposeren?
Neem dan contact met ons op en bespreek
de mogelijkheden!
Mirjam van Geens, Trefpunt ’t Trionk,
van Oosten de Bruijnstraat 60, 2014 VS Haarlem
023 5324261/ 06 57610567
trionk@haarlemeffect.nl

De wijkdichter
Ochtendsluiers

Biggetjes

G

edurende een paar
maanden hebben de
varkens bij Wij Telen
Groente hun best gedaan om het
land onkruidvrij te eten en om te
woelen met hun sterke varkensneuzen. En ze hebben goed
werk verzet! Er is een tijd van
komen en een tijd van gaan en
we hebben weer afscheid van ze
moeten nemen. Maar wat kregen
we een leuk nieuws: een van de
vrouwtjes bleek in blijde verwachting en heeft ondertussen
op de nieuwe locatie het leven
geschonken aan 9 biggetjes.
Ondertussen is op het land
de oogst nog in volle gang. De
courgettes blijven maar vruchten
geven, en er zijn nog wat nieuwe
gewassen die straks geoogst
kunnen worden, zoals de pronkbonen en de knolselderij.
Wil je ook wekelijk biologische
groente oogsten, meld je dan aan
via www.wijtelengroente.nl
Je kan nog meedoen!

De witte sluiers van de mistige nacht in
de bomen, geeft
de ochtend een feestelijke en
mysterieuze bruiloftsluier, alsof
de dag nog niet wil komen
blijf dromen
geef het nog niet weg.
De witte wieven van de nacht zijn nog
niet geheel verdwenen
langzaam, benen ze hun weg
tussen forenzen en rijdende koekblikken
blikt nog 1, een keer terug
vlug
stap nu die ochtend in
die nacht komt wel weer
net als die meneer.
Simone de Maat

Foto: Henk van der Linden

Kraantje Lek, aan de rand van de
Kraantje
Kraantje
Lek,
aan
aandederand
randvan
vandevoor
de
duinen,
isLek,
de
aangewezen
plek
duinen,
duinen,
isisde
deaangewezen
aangewezen
plek
plek
voor
voor
een
intiem
diner.
Alles wordt
met
een
een
intiem
intiem
diner.
diner.
Alles
Alles
wordt
wordt
met
met
aandacht en liefde gemaakt. Onze
aandacht
aandacht
enenliefde
liefde
gemaakt.
gemaakt.
Onze
Onze
pure
gerechten
zijn
stuk voor
stuk
pure
pure
gerechten
gerechten
zijn
zijn
stuk
stuk
voor
voor
stuk
een smaaksensatie. Bij onze stuk
een
eensmaaksensatie.
smaaksensatie.
BijBij
onze
onze
gerechten
hebben we
heerlijke
gerechten
gerechten
hebben
hebben
we
we
heerlijke
heerlijke
bijpassende wijnen waar wij u graag
bijpassende
bijpassende
wijnen
wijnenwaar
waarwijwiju ugraag
graag
over
adviseren.
over
overadviseren.
adviseren.
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Bij de Kunstweide kun je allerlei
creatieve workshops en cursussen doen
waaronder POPart portret schilderen
of portret tekenen voor beginners.
Kijk op de website of er iets voor je bij zit!
ilse@dekunstweide.nl

Buurtcafé voor
mantelzorgers

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

V

eel mantelzorgers zorgen met liefde voor hun naaste. Maar
mantelzorgen kan ook pittig zijn. Delen van ervaringen en
voelen dat je niet de enige bent, kan lucht geven. Dit najaar
is er maandelijks een Buurtcafé voor mantelzorgers, afwisselend in
Haarlem-Noord en in Haarlem Schalkwijk.
Mantelzorger zijn is geen keuze. Het overkomt je. Als je naaste ziek
is of een beperking heeft, is zorgen voor diegene vaak een vanzelfsprekendheid. Als de ziekte chronisch is, nemen de mantelzorgtaken
meestal geleidelijk toe. Dit kan veel zijn. Hoe zorg je er als mantelzorger voor dat je zelf nog ontspanning vindt? Kun je weggaan zonder
je schuldig te voelen? Wie zorgt er voor je naaste als jij weg bent? En
hoe doen anderen dit? Bij het Buurtcafé voor mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers elkaar en wisselen uit hoe je zorgt voor ontspanning en ondersteuning. Een veelgehoorde opmerking is: “Ik weet nu
dat ik niet alleen ben in deze situatie.” Mantelzorgers zijn van harte
welkom. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden.
Wijkcentrum De Horizon Noord 30 november 14.30-16.30 uur
Ontmoetingscentrum Da Vinci Schalkwijk
28 september en 20 december 14.30-16.30 uur
Voor aanmelden en meer informatie kijk op www.tandemmantelzorg.nl
of bel 023-8910610.

Gelezen in het HD

G

een water en elektra, wel veertig groente- en fruitsoorten
Een stuk grond huren bij de firma Thoolen? Dat is hard werken voor Lina en Nanneke, hebben ze ontdekt. Want zonder
water en elektra een stuk hobbelgrond omtoveren tot een welige en
vruchtbare groentetuin, heeft heel wat voeten (en handen!) in de
aarde gehad. Maar op het resultaat en de opbrengsten zijn de dames
apetrots. Sperziebonen, snijbonen, kolen, selderij, courgette, bramen,
pruimen, aardbeien… het is een rijke oogst. Nanneke: “Gelukkig
hebben we nog niet alles bebouwd: daardoor hebben we weinig last
van slakken. Die moeten anders door de aarde kruipen en ze houden
niet van vieze voeten…!” Samen met de andere gebruikers van dit
vruchtbare stukje bieden de dames het Ramplaankwartier een waar
natuurparadijsje.

100 jaar
Alliance’22

S

v Alliance’22 viert zijn 100-jarig jubileum
met een reeks aan festiviteiten, die verspreid door het jaar plaats vinden. In het
najaar staan nog veel leuke activiteiten op de
rol. In oktober verschijnt een voetbalplaatjesalbum waarin alle huidige teams zijn vereeuwigd. De spaaractie is samen met de vier winkels van Albert Heijn Vos opgezet (bijv. Westergracht en Spoorstraat). Je ontvangt daar bij elke
10,- boodschappen een pakje met 8 plaatjes.
Het feestprogramma werkt toe naar de reünie
en het slotfeest in het weekend dat start op 25
november. Op die datum is het 100 jaar geleden
dat Alliance is opgericht.

OPROEP ALLIANCE REÜNIE
Tijdens de reünie hopen we heel veel oudAlliancers te ontmoeten. Wij zijn bezig om
het oud-leden bestand te actualiseren en aan
te vullen met de juiste e-mailadressen. Daarom doe we een oproep aan oud-leden om een
berichtje met hun contactgegevens te sturen
aan: reunie@alliance22.nl, zodat we hen op de
hoogte houden over de feestelijkheden. Mocht
u als lezers van de Wijkkrant vrienden of familie hebben die bij Alliance actief zijn geweest
als voetballer of vrijwilliger, tip hen dan gerust
over de mogelijkheid om je voor de reünie aan
te melden.
Meer weten over de viering? Stuur dan een bericht
aan jubileum@alliance22.nl

Wijkkrant Ramplaankwartier
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FRANS UIT DE WIJK
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De verleiding van Bed & Breakfast

V

erbeeldde ik het me, of stonden er
afgelopen zomer in ons verrukkelijk gelegen wijkje opvallend veel
auto’s geparkeerd met buitenlandse nummerborden? Ik telde Duitsers,
een Deen en een Brit. Het duurde even voor
ik doorhad dat het gasten betrof die in een tot
Bed & Breakfast verhuurde woning verbleven.
Logisch, strand en stad zijn vlakbij. De verdiensten voor
de verhuurder logen er ook niet om, zag ik op de site
van zo’n verhuurorganisatie. Het leek mij ook wel wat,
maar Mevrouw uit de Wijk hield mij voor toen ik iets
te enthousiast dreigde te worden: ‘Wil jij dat vreemde
mensen onze kopjes en glazen gebruiken, op onze wcbril zitten en, het ergste, in ons bed liggen? God weet
wat ze onder onze lakens niet allemaal uitvreten.’ Daar
had ik aanvankelijk niet van terug, maar tenslotte opperde ik dat we bestek, kopjes en glazen en wat dies meer
zij, bij de Action op de Westergracht konden kopen, dat
we al het bedgerei zouden verwisselen voor nieuw, eveneens spotgoedkoop materiaal, en dan zouden we na de
vakantie al die rotzooi meegeven met het grof vuil. ‘We
moeten ook nieuwe matrassen aanschaffen’, vond ze, en
toen bleek het al met al nog een aardige investering te
worden die, verrekend met de gevraagde huurprijs, uit-

eindelijk niet eens zo’n royale winst opleverde.
Te betwijfelen was zelfs of het opwoog tegen
al het gedoe dat er toch mee gepaard ging.
Nee, concludeerden we in koor, dus lieten wij
ons huis tijdens het verblijf aan de Spaanse
kust, achter voor de zus uit het Brabantse
land, uiteraard voor niks.
Ik had het idee van de Bed & Breakfast al uit mijn
brein verbannen, toen in de aanloop naar de Grand Prix
van Zandvoort een kennis, en een verstokte Verstappen-gek, vroeg of we ons huis niet aan hem en een stel
vrienden wilden verhuren. Vier nachten en op maandag,
daags na de race, waren ze om twaalf uur ‘s middags
weer weg. ‘Ik laat het netjes voor je achter’, beloofde
hij, en ik ken hem goed genoeg om te weten dat dat
geen loze, beleefde belofte zou zijn. Weer was er even
die verleiding om snel geld te kunnen verdienen, maar
de oude bezwaren bleven overeind staan, zelfs toen die
kennis met een wel heel genereus tegenbod aan kwam
zetten. Het dilemma hield mij een nacht uit de slaap,
maar de uitweg diende zich de volgende ochtend plots
aan: ‘In 2023 zijn jullie welkom’, loog ik tegen de kennis,
en tegen Mevrouw uit de Wijk: ‘Hebben we een jaar om
aan het idee te wennen’.

Frans van Deijl

‘God weet wat ze onder onze lakens niet allemaal uitvreten’

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

HONDENTRIMSALON ELSWOUT
Complete vachtverzorging
voor uw hond

Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat
www.dehoutenhond.nl
Foto: Dirk Kruyder

www.elswouthondentrimsalon.nl

DE HOUTEN HOND

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286
Wijkkrant Ramplaankwartier
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9 WINKELTJES RAMPLAAN 7, 8, 9
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?

7. Kapper Hair Club

Als u dit leest, zijn ze al vertrokken. Na
34 jaar besloten Rob en Lia van de Hair
Club aan de Ramplaan 40 te stoppen
met hun kapperszaak. Ze knipten met
plezier – “Elke dag opnieuw” – maar het
is tijd om het rustiger aan te gaan doen,
vinden ze. Naar eigen zeggen beleefden
ze prachtige jaren aan de Ramplaan.
Sommige klanten knipten ze tientallen
jaren. De oudsten zijn in de negentig;
Lia zal deze oudere klanten voorlopig
aan huis blijven knippen. Rob gaat zich
richten op verbouwingsklussen, iets
wat hij altijd al leuk vond om te doen.
In de loop der jaren zagen Rob en Lia
de winkeltjes om hen heen veranderen.
Dertig jaar geleden stalden de visboer,
slager en groenteman ’s morgens hun

waren uit die ze vroeg in de ochtend
van de veiling gehaald hadden. Daarna
was het meestal tijd voor een gezamenlijk kopje koffie en vervolgens kwamen
de huisvrouwen uit de buurt hun boodschappen doen. Naar de kapper ging
men toen veel vaker, bijvoorbeeld voor
een watergolf of mooie middenscheiding. Nu hebben de meeste mensen
zelf wel een krultang, tondeuse of potje
haarverf in huis. Vorig jaar was er even
sprake van dat de Iraanse Faraz de zaak
over zou nemen. Om verschillende redenen werd dit geen succes. Rob en Lia
hopen dat er een andere leuke huurder
in de winkel komt, of dit nu een kapper,
fietsenmaker of visboer is. “Als het maar
een goeie aanvulling voor de buurt is.”

8. Hussh Cradles

Een deur verder zit Hussh hanging cradles. Dit is eigenlijk meer een magazijn
dan een winkel. Al hebben Daniëlle en
Andreas achter het raam wel een paar
van hun wiegjes opgehangen om zo
niet te veel uit de toon te vallen bij de
andere etalages. Achttien jaar geleden
begonnen zij hun bedrijf in hangende
wiegjes. Dat kwam zo: het eerste exemplaar – eenvoudig, en van natuurlijke
materialen – ontwierpen ze zelf voor
de geboorte van hun zoon. Vervolgens
zetten ze de wieg op Marktplaats.
Het ding was zo snel verkocht, dat
ze het idee kregen er meer te maken.
Inmiddels versturen ze via hun webwinkel elke maand tientallen hanging
cradles naar klanten verspreid over

heel Europa. En soms erbuiten.
Zes jaar geleden, toen de kostuum- en
maatpakkenwinkel aan de Ramplaan
vertrok, konden Daniëlle en Andreas
de ruimte op nummer 38 huren. Ideaal,
omdat ze zelf in de Bloemveldlaan
wonen. Voor die tijd werd alles vanuit
hun woonkamer en later vanuit kleine
tijdelijke huurruimtes ingepakt en verscheept. Nu kunnen ze alles vanuit hun
geliefde buurtje doen, en dat is wél zo
overzichtelijk.

TEKST EN FOTO’S DIRK KRUYDER

9. Osteopathie Movere
Osteopathie Movere zit op het hoekje
met de Schoonoordlaan. Sinds tien jaar
houdt Axel Staps daar praktijk en helpt
hij mensen van hun lichamelijke, en
soms ook geestelijke, klachten af. Axel
ontvangt een breed scala aan patiënten:
van huilbaby’s tot pubers met gedragsproblemen tot ouderen met pijnlijke
gewrichten. Niet alleen uit de wijk maar
ook mensen uit Alkmaar of Leiden weten Movere te vinden. Wat osteopathie
precies is? Het is een vorm van manuele
therapie waarbij er gekeken wordt naar
de ‘bronoorzaak’ van een klacht. Zo kan
iemand met hoofdpijn een lever hebben
die tegen de ribbenkast drukt en zo
weer de ruggengraat en zenuwen naar
het hoofd belast. Door het behandelen

7

8

van de lever kun je dan de hoofdpijn
verminderen. Het gaat allemaal om de
onderlinge samenwerking van organen
en andere lichaamsdelen. Toen Axel
tien jaar geleden het pand betrok, was
de buurt daar erg blij mee. Daarvoor zat
hier namelijk een grow-shop, wat toch
een bepaald publiek aantrok. In het
pand was ooit ook een Rabobank gevestigd, getuige de grote kluis achterin en
het kleine raampje aan de zijgevel waar
de geldwagen het geld stortte. Axel
geniet van de leuke contacten met patiënten uit de buurt én met zijn buren.
Zo haalt hij zijn brood bij bakkerij Vink,
sport hij bij Fit20 en haalt hij soms een
pizza bij Het Italiaantje. Hij hoopt hier
nog lang praktijk te kunnen houden.

9

KWARTIERMAKERS
‘Dagelijks krijg ik
mailtjes uit het hele
land met vragen over
Zonnewarmte.NL. Ook
in de media is er volop
belangstelling. Daar kun
je trots van worden’
komt. Ik kan goed omgaan met het telkens opnieuw beantwoorden van dezelfde vragen omdat
ik besef dat iedereen in zijn eigen tempo bezig
is om van het gas af te gaan.” Meest gestelde
vraag? Een warmtepomp maakt toch veel lawaai?
Desiree legt dan uit dat we in de buurt geen
warmtepomp gaan gebruiken die in de winter
lucht van gemiddeld 5 °C moet verwarmen, maar
een warmtepomp die water van 18 °C opwarmt.
Zo’n pomp maakt net zoveel geluid als een moderne cv-ketel. Vraag gerust een toelichting aan
Desiree, ze geeft met liefde antwoord.

‘We zijn hier toch om het
leuker te maken op aarde?’
Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers
komen buurtgenoten aan het woord. Deze keer Desiree Orij (57),
kernteamlid bij Zonnewarmte.NL. Samen met haar man Kasper Pronk
en hond Sammi woont ze in de Abraham Mensstraat. Ze is de oma van
een driejarige tweeling van zoon Marijn (36).

TEKST JOOP K.
DE VRIES
FOTO CHRIS
UITERWIJK
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A

l voor we drie jaar geleden in
de buurt kwamen wonen, las ik
op internet over Spaargas; een
kolfje naar mijn hand, want ik ben
altijd bezig met duurzaamheid en
milieuvriendelijk bouwen. Ik ben dan ook direct
vrijwilliger geworden toen we de sleutel van ons
huis kregen.” Inmiddels is Desiree bij kernteam
van Zonnewarmte.NL verantwoordelijk voor de
communicatie en vrijwilligerscoördinatie. En daar

Wijkkrant Ramplaankwartier

boffen we als wijk mee, want Desiree presenteert
net zo gemakkelijk bewonersavonden en webinars
als ze communiceert via de website of nieuwsbrieven. Daarbij heeft ze een hekel aan ‘overtuigen’ en
geen moeite met het herhalen van de boodschap.
Desiree: “We geven zo duidelijk mogelijk informatie over het project, maar je beslist zelf of je meedoet of niet, we dringen het niet op. Ik hou steeds
in gedachten dat dit project ingrijpt in mensen hun
huis en hun portemonnee en daarmee heel dichtbij

Elke donderdag
heeft Desiree
haar kleindochters van drie over
de vloer. Lekker
binnen spelen
met de houten
trein of buiten in
de tuin of naar
de speeltuin.
Aanvankelijk
kregen de apen
de hoofdrol op
de foto, maar
na enige tijd
wilde de tweeling
gelukkig toch wel
even achter hun
knuffels vandaan
komen.

MAATWERKADVIES PER WONING
Zoals al genoemd is Desiree ook coördinator van
de twaalf vrijwilligers die straat- of energiecoach
zijn. De straatcoaches helpen onder andere bij
het invullen van het huisdossier. De energiecoaches zijn er om (bouw)technische en financiële
vragen te beantwoorden. In mei dit jaar kon
dankzij een overheidssubsidie van € 4 miljoen
een kernteam worden geformeerd waardoor
vier leden enkele dagen per week vaart kunnen
maken. De gemeente Haarlem staat garant voor
een lening van € 7 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Al dat geld is bedoeld om
isolatie-adviezen te geven, te investeren in de
aanleg van het warmtenet en om het kernteam
te betalen. Momenteel worden adviesbureaus
geselecteerd die per woning maatwerkadvies
gaan geven over het geschikt maken van de woning voor zonnewarmtenet. Er is een rekenmodel
ontwikkeld waarbij het geld dat een bewoner de
komende vijftien jaar bespaart op aardgas het
uitgangspunt is voor investeringen in woningisolatie en de warmtepompinstallatie.
VOLOP IN DE MEDIA
Zonnewarmte.NL doet Desiree denken aan het
project Centraal Wonen in de Romolenpolder in
Schalkwijk waar ze zich dertig jaar geleden voor
heeft ingezet. Daar zijn allerlei initiatieven ontplooid op het gebied van mens- en milieuvrien-

delijk bouwen, werken en wonen, waaronder de
milieuwoningen met grasdaken. Desiree vertelt:
“Bij Centraal Wonen had iedereen een zelfstandige huurwoning met daarnaast zelfgekozen
gezamenlijke voorzieningen zoals een wasmachineruimte, feestzaal of een gemeenschappelijke
tuin. We deden als een van de eerste buurten aan
ecologisch groenbeheer en gescheiden afvalinzameling. Nu ik in het Ramplaankwartier woon,
merk ik weer hoe fijn ik het vind om betrokken te
zijn bij mijn woonomgeving. Steeds meer mensen
die ik tegen kom in de buurt realiseren zich ook
wat een mazzel we hebben dat Zonnewarmte.NL
een bewonersinitiatief is, want daardoor hebben
we zoveel subsidie gekregen. Het is echt een uniek
project. Dagelijks krijg ik mailtjes uit het hele land
met vragen. Ook in de media is er volop belangstelling. daar kun je trots van worden.” Waar komt
Desiree’s betrokkenheid bij het milieu en duurzaamheid eigenlijk vandaan? “Als kind keek ik
vaak om me heen en dacht: waar is iedereen mee
bezig? We zijn hier toch om de aarde leuker te
maken? Om te zorgen voor de planten, de dieren
en de mensen die het arm hebben en voor de
kindertjes in Afrika? Het zit gewoon in me.”

KINDERTHERAPIE
Zorgen voor de kindertjes in Afrika is er niet van
gekomen, maar Desiree heeft wel jarenlang in
Haarlem een eigen praktijk gehad voor kindertherapie. “Werken met kinderen en ouders is
leuk, belangrijk en dankbaar. Maar elk jaar veranderen de eisen van de zorgverzekeraars en dat
kwam me mijn keel uit. En ik hou ook van nieuwe
dingen doen. Werken met kinderen betekent veel
luisteren en volgen: dat kan ik. Maar ik kan ook
de leiding nemen, ideeën opperen en voorzitten,
daar is bij Zonnewarmte.NL de ruimte voor.”
DIEP GELUKKIG
Drie jaar geleden is Desiree terugverhuisd naar
Haarlem. “Eind jaren negentig zijn we naar
Zandvoort verhuisd omdat we daar een betaalbaar huis konden kopen. We woonden er in een
leuk huis, lekker bij het strand, we hadden er
vrienden, het was allemaal prima. Maar ik dacht
de hele tijd: wat doe ik hier? Er kwamen steeds
meer evenementen op het strand, in het dorp en
op het circuit. Die sfeer vind ik niet fijn. Toen er
groen licht kwam voor de Formule-1 dacht ik:
nu is het genoeg, ik ga op Funda kijken wat er te
koop staat in de wijk waar ik graag wil wonen: het
Ramplaankwartier. Ons huis stond er net op en
een week later hadden we het gekocht. Het werd
ons gegund door de verkoper, die ik toevallig kort
gesproken had bij de bezichtiging. We hebben
ontzettende mazzel gehad, en we zijn nog steeds
diep gelukkig.”

DESIREE’S RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK
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spaar voor een biologisch
gekweekte kerstboom!

10.voor

+ een volle
spaarkaart

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

Muziek op de Aloysiusschool
Op de Aloysiusschool klinken
iedere week vrolijke noten in de
lokalen en de gangen. Want alle
klassen krijgen wekelijks les van
de docenten van Hallo Muziek.

D
lf
komen jullie ook zen
va
m
oo
tb
rs
ke
een
het land zagen?
ontvang een spaarzegel bij iedere besteding van
15.- in ons tuincentrum. Kijk voor alle voorwaarden
op www.deka-tuin.nl/kerstbomen of kom langs
in de winkel.

Vlaamseweg 1, 2015GA Haarlem

e groepen 1 t/m 4 zingen, leren werken
met ritmes en tonen en hebben vooral
heel veel muzikaal plezier samen. Vanaf
groep 5 wordt het helemaal spannend.
De kinderen leren ieder half jaar een ander muziekinstrument bespelen. Zo zijn we dit schooljaar al
begonnen met de cello, de klarinet en de trompet.
En wat is het geweldig om de kinderen te zien
stralen als ze voor het eerst geluid uit een trompet
krijgen of als ze zo’n mooie, grote cello mogen
bespelen! Eerst het instrument goed leren kennen
natuurlijk (hoe heten alle onderdelen en waar
zijn ze voor?) en daarna er echt mee aan de gang
gaan. De klassen worden in twee groepen verdeeld,
waardoor de muziekdocenten met een kleine groep
leerlingen werken.
En het allerleukste? Aan het einde van het half
jaar mogen ouders tijdens de les komen kijken,

zodat de kinderen kunnen laten zien hoe goed ze al
met het instrument kunnen omgaan.
Met deze vorm van muziekonderwijs bieden we
op de Aloysiusschool alle kinderen de kans om bekend te raken met verschillende instrumenten. En
wellicht ontdekken ze een grote interesse en talent
bij zichzelf. Leuk voor de rest van hun leven!

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

IK VERZORG VOOR U DE GEHELE UITVAART
-	MIJN BELANGRIJKSTE TAAK IS U TE ONTZORGEN IN
EEN KWETSBARE EN MOEILIJKE PERIODE IN UW LEVEN
-	IN UW LAATSTE LEVENSFASE KUNT U DE WENSEN
VOOR UW UITVAART AL MET MIJ BESPREKEN.
-	U KUNT MIJ DAG EN NACHT BEREIKEN VOOR EEN
MELDING VAN OVERLIJDEN VIA 06-38662153
HANNY D E BRU I J N U I T VAART V E R ZO RG I N G
ALT I J D WAR M E N BE T RO K K E N
06-38662153
INFO@HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL
WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

Door Pauline Baartmans
APPELS PLUKKEN
Appeltaartjes met rozijn...
appelmoes dat lijkt me fijn!
Of lekkere appeltoetjes,
met wat suiker, lekker zoetjes.
Wel honderd appels in de schaal,
we maken het gewoon allemaal.
Laat die herfst maar komen Muis,
wij gaan lekker bakken thuis.
Wijkkrant Ramplaankwartier
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DE TIEN VRAGEN

JONG IN DE WIJK

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

In waterrijk Nederland zijn watersporten
populair: zwemmen, roeien, zeilen, kitesurfen,
noem maar op. Waterpolo wordt al meer dan
100 jaar over de hele wereld beoefend. Hoog
tijd om buurtgenootje Mia Ruiter (10) de
10 vragen over waterpolo te stellen.

M

TEKST INGRID
SCHENK
FOTO’S CHRIS
UITERWIJK
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ia heeft eerst aan turnen gedaan en
zit naast waterpolo op paardrijden.
1. Wat is waterpolo voor sport?
Waterpolo is een combinatie van
handbal, rugby en zwemmen. Het veld is ter grootte van een zwembad, ongeveer 25 meter lang en
15 meter breed. Er zijn 2 goals en de bedoeling is
dat je de bal in de goal van de tegenstander gooit.
Je mag de bal, die blijft drijven, maar met eén hand
aanraken. Alleen de keeper mag de bal met twee

Wijkkrant Ramplaankwartier

handen vasthouden. In een wedstrijd val je met zijn
allen aan en verdedig je met zijn allen, net zoals bij
handbal. Als de tegenpartij de bal heeft, probeer je
te ‘blocken’ zodat die de bal niet kan gooien. Als je
de bal hebt, mag je onder water geduwd worden.
Als je tegenstander de bal niet heeft, mag je niet
iemand onder water duwen. Als de scheidsrechter
dat ziet moet je 20 seconden naar de kant, net als
bij andere “grove” overtredingen. Als je drie keer
20 seconden aan de kant bent geweest, mag je niet
meer meedoen. Als je andere dingen doet die niet
mogen krijg je een vrije bal tegen. Voor de wedstrijd worden de nagels gecontroleerd. Die mogen
niet lang zijn, anders kun je iemand krabben.
2. Waarom heb je voor waterpolo gekozen?
Ik hou altijd al van zwemmen en mijn vader doet
al heel lang aan waterpolo. Ik ging wel meekijken
bij zijn wedstrijden en toen werd ik enthousiast om
het zelf te gaan doen.
3. Wat vind jij het leukst aan waterpolo?
Ik vind het leukste dat je elkaar onder water kan duwen. Wat ik heel leuk vind is iemand stiekem onder
water als ‘startblok’ te gebruiken en af te zetten. Het
is natuurlijk leuk om een doelpunt te maken.
4. Bij welke vereniging speel je?
zv Haerlem (Zwemvereniging Haerlem). Die vereniging zwemt in ‘de Planeet’ in Haarlem.
5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel
mensen bestaat een team?
Een team in het water bestaat uit zeven spelers. Een
daarvan is de keeper. Er zijn twee of drie wisselspe-

lers. Na een doelpunt mag er gewisseld worden en
als een speler naar de hoek zwemt, mag er één speler wisselen. Mijn team bestaat maar uit 5 spelers.
Wij hebben een kleiner veld en kleinere goals en
een kleinere bal. Vanaf de junioren (C, B en A) wordt
er wel met de gebruikelijke afmetingen gespeeld.
6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; spelen
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Tot ongeveer de C zitten er jongens en meisjes
samen in een team. Ik speel met leeftijdgenootjes.
Als er heel veel kinderen lid zijn dan worden de
teams wel gesplitst in jongens en meisjes. Ik zit in
de E: dat is van 9-11 jaar. Soms als je goed bent,
mag je al met de D meedoen.
7. Zijn er wedstrijden en moet je dan naar een
ander zwembad? Hoelang duurt een wedstrijd?
Thuis speel ik wedstrijden in ‘de Planeet’. Als ik uitspeel is dat in een ander zwembad in Noord- Holland of Utrecht. De wedstrijd duurt 4x 5 minuten.
Dat is wel de echte speeltijd. De klok wordt af en toe
stilgezet. Bij elkaar duurt het ongeveer 45 minuten.
8. Welke dagen wordt er getraind en gespeeld?
Ik train op woensdag en vrijdag één uur en op zondag anderhalf uur. De wedstrijden zijn op zaterdagmiddag.
9. Hoe word je goed in waterpolo?
Je wordt goed in waterpolo door heel veel te
trainen. Ik oefen dan bijvoorbeeld zwemtechniek,
een sprong met een halve draai, speciale manier
van watertrappen, waarbij je je benen om en om
beweegt, dus niet tegelijk. Het leren gooien met de
bal is natuurlijk belangrijk. Ik kan al het halve bad
overgooien. Het is belangrijk een goede conditie te
hebben, omdat je nooit kunt uitrusten in het water.
Je moet altijd zwemmen.
10. Is er een speler die je bewondert?
Ik ken niet zoveel spelers of speelsters. Mijn juf
Miranda die ons traint is wel heel goed.

Hoe en waar?
www.zvhaerlem.nl, www.dwthaarlem.nl
kosten vanaf ca € 266,-- per jaar
vanaf 5 jaar. zwemdiploma A en B is een vereiste.

Thematisch werken
op de Beatrixschool

Iedereen weet dat je op school verschillende vakken volgt. Raar eigenlijk.

E

r zijn namelijk nogal
wat overlappingen te
vinden, met name bij de
zaakvakken(*). Maar omdat we
op dat moment met het ene
vak bezig zijn, kunnen we niet
ineens overschakelen naar het
andere vak. Of, toch wel?
Gaat het bij geschiedenis
bijvoorbeeld over de ontdekkingsreizigers, dan is het
logisch om daar de kaart van
de wereld bij te betrekken
(aardrijkskunde en topografie). We kunnen kijken naar
instrumenten die de ontdekkers gebruikten om hun koers
te bepalen en deze vergelijken
met huidige nautische instrumenten (techniek). Of we bestuderen de flora en fauna van
de ontdekte gebieden (natuur).
Bovendien kan er onderzocht
worden hoe het leven op zo’n
groot schip was. Misschien
kunnen de leerlingen zelfs wel
invoelen hoe het was om zo
lang van huis te zijn door ze
een brief te laten schrijven aan
hun familie die in Nederland is
achtergebleven, of door ze een
zeemanslied te laten schrijven
(burgerschap en taal).
In het schooljaar ’21-’22 zijn
wij op de Beatrixschool gestart

met thematisch werken. Per
groep kiezen we meerdere
keren per jaar een thema en
proberen daar met zoveel mogelijk vakken bij aan te sluiten.
Hierbij houden wij natuurlijk
rekening met de kerndoelen
die per vak zijn opgesteld door
het ministerie van onderwijs,
cultuur en wetenschap. De
betrokkenheid, de motivatie
en het zelf verantwoordelijk
voelen van de leerlingen is
aanzienlijk toegenomen. Er is
ruimte voor de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Wat
willen zij naast al het aangebodene nog meer weten over
het thema? In groepjes stellen
de leerlingen een onderzoeksvraag op en proberen deze
samen te beantwoorden. De
leerkracht heeft hierbij een
coachende rol. Ieder thema
wordt afgesloten met een presentatievorm die het best past
bij het thema. Hiermee zorgen
de leerlingen dat de kennis die
zij hebben opgedaan gedeeld
wordt met hun klasgenoten.
Niet langer alleen leren omdat
het moet, maar ook leren omdat je het wil.
(*) Aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek.
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Wijkbewoners over het Zonnewarmteproject

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.

Yoga en
Tai-Chi school
Kennemerland

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

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

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

Yoga en Tai-Chi school Kennemerland
Haarlem

–

Hoofddorp

-

Beverwijk

–

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

 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!

Financial Management
Fiscale aangiften
Starters begeleiding
Bedrijfsadministratie

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

De gezinnen van Gert-Jan Munk en Birgit Mühlhans
doen mee met het Zonnewarmtenet dat in het Ramplaankwartier komt. Wat zijn hun beweegredenen?

H

allo Gert-Jan, mijn eerste
vraag is: waar woon je en
met wie?
Ik woon in de Rollandslaan met mijn
vrouw en twee zoons van 11 en bijna
9 jaar.
Jullie willen meedoen met het Zonnewarmteproject, kun je vertellen
waarom?
Ik denk weleens: Wat kan ik nou als
individu doen aan het klimaatprobleem? Het leuke van dit project is dat
je het met een hele groep doet en dan
zet het zoden aan de dijk. Verder vind
ik de nieuwe techniek interessant. En
de laatste tijd speelt door kameraad
Poetin ook de verhoging van de energieprijzen mee. Ik denk ook weleens:
Wat helpt het nou wat ik doe terwijl
bijv. Tata Steel blijft roken en andere
bedrijven blijven vervuilen? Tegelijk
vind ik dat geen excuus om dan maar
niks te doen. Maar er ligt zeker ook een
rol bij de overheid.
Denk je dat er veel moet gebeuren
aan je woning om mee te kunnen
doen?
Ja best wel. Onze woning is gebouwd in
1937. We hebben wel al dubbel glas en
dakisolatie. We gaan binnenkort ook
de vloer laten isoleren en de muren.
Dan zijn we al een heel eind.

W

aar woon je en hoe ziet je
huishouden eruit?
Ik woon in de Noorder
Tuindorpslaan, dat is achter de winkeltjes, samen met mijn man, onze
zoon van 18 en onze hond Peppe.
Onze dochter van 21 komt ook nog
regelmatig thuis.
En hoe lang wonen jullie er al?
Sinds 2003, dus best al een tijd.
Wat vind je van de wijk?
Het is de beste wijk waar je kunt wonen! We waren toen op zoek naar een
speelstraatje voor onze kinderen in
een mooie wijk dicht bij de natuur en
dat hebben we gevonden.
Jullie willen meedoen met het
Zonnewarmteproject, waarom doen
jullie mee?
We willen zo duurzaam mogelijk wo-

nen en van het gas af.
Je bent ook als vrijwilliger betrokken bij het project. Wat doe jij dan?
Ik help mensen met het invullen van
hun huisdossier. En ik probeer het
project goed te begrijpen zodat ik het
kan uitleggen aan wijkbewoners. Ik
merk dat ik doordat ik erover vertel
ook mensen enthousiast maak.
Ik hoor weleens mensen zeggen:
dat SpaarGasproject, daar zijn ze al
een tijd mee bezig, ik weet niet of
dat nog wel wat wordt. Als jij dat
hoort, wat antwoord jij dan?
Dan leg ik ze uit hoever het project is
en wat de volgende stap is. Ik kan me
die vraag trouwens heel goed voorstellen, omdat veel mensen zeker in deze
tijd zo snel mogelijk de stap willen zetten om van het gas af te gaan. Ik weet
dat er achter de schermen heel hard
wordt gewerkt en dat vertel ik dan ook.
Wat zou jij mensen aanraden die
net als jij duurzaam willen wonen
en van het gas af willen? Wat kunnen ze doen?
Betrokken blijven bij het project. Je
kunt zelf al wat doen natuurlijk, bijvoorbeeld elektrisch gaan koken. Sommige mensen willen alvast beginnen
met isoleren. Isoleren is altijd goed
maar je kunt ook nog even wachten
op het maatwerkadvies en de berekening van de kostenraming. Omdat het
zonde is als je te veel uitgeeft want je
hoeft nou ook weer niet alles te isoleren. Misschien word je wel verrast en
ben je al verder dan je denkt!
Desiree Orij, Communicatie en Vrijwilligerscoördinatie Zonnewarmte.NL
Ramplaankwartier.

Meer weten? Kijk op www.ramplaankwartier.nl

Onno Beukenhorst maakte speciaal
voor het project deze graphic.

Velsen

Wijkkrant Ramplaankwartier
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NIEUWS VAN DE ORDE
Han Boskamp – zomerhuisje
(niet De Tierelier)

De Tierelier

De Tierelier? Die naam fascineerde ons, daar
wilden we meer van weten. Waarom heeft
iemand zijn huis zo genoemd?

O

p de website Ramplaankwartier.info
herlazen wij “Een wandeling door de
Overveensche duinen” uit 1880 (zie: de
wijk > geschiedenis). Op blz. 25 loopt
de schrijver over de Ramplaan en hij zegt daarover:
“Een lange laan bedekt met geklopte puin en aan
iedere zijde een grasberm begroeid met zeer oude
knotwilgen aan een ondiepe sloot. Er stonden eenige oude huisjes met een bruggetje ervoor, waarvan
sommige een opschrift droegen: Edenhof, Ora et
Labora, de Tierelier, Bloomfield, Eindelaan.”
In de oude adresboeken van Bloemendaal kwam
de naam Tierelier niet voor. We stuitten op een
paar interessante artikelen in het Noord-Hollands
Archief, die we u niet willen onthouden.

TEKST
DE ORDE
VAN DE TRAFO
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MAAR EERST: WAT IS EEN TIERELIER?
Volgens het Historiek.net: “Als een tierelier gaan
betekent dat iets soepel en lekker verloopt” maar is
ook “straattaal voor dronken zijn”. Van Dale: “van
oorsprong een klanknabootsend woord, relatie met
de zang van de tureluur, een vogel die een eenvoudig en opgewekt muzikaal geluid laat horen. Zo
krijgt tierelier en tierelieren de betekenis van: pret
maken, aan de zwier gaan.” We vonden een buitengewoon amusant artikel uit de Nieuwe Haarlemse
Courant van 24 november 1924, dat wij graag met u
wilden delen; de journalist, wiens naam onbekend
is, lijkt ons vooraf getipt. Een echte flashmob:

Wijkkrant Ramplaankwartier

‘Velen denken aan een bioscoopopname en worden in die mening
gesterkt door de aanwezigheid van
een fotografie-toestel’
“Waarin een paar jeugdige kunstenaars paneel
en palet hanteerden”... we werden nog nieuwsgieriger. Kunstenaars op de Ramplaan in een tijd van
bollenboeren. Met behulp van het Noord-Hollands
Archief ontdekten wij wie de schilders waren en
waar de Tierelier (vermoedelijk) gestaan heeft.
De twee kunstenaars heetten Han Boskamp (18941962) en Hendrik de Vries (1891-1985). Gerardus
Hendrikus Boskamp woonde in 1923 in de toenmalige nieuwbouw in onze wijk: Zuider Tuindorpslaan
20. Hij kreeg les van Herman Kruyder.
Hendrik de Vries was geboren in Halfweg en
verhuisde later naar Vogelenzang. Op dertienjarige leeftijd ging hij in de leer bij een schoenmaker
in Overveen. Elk vrij uurtje trok hij de duinen in
om te tekenen en te schilderen. Hij kreeg tekenles
van schilder Frans Huismans en later van Herman
Kruyder. Samen met nog enkele Haarlemse schilders vormden zij in de twintiger en dertiger jaren
de voorlopers van het expressionisme in Nederland. Later werd hij lid van de kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel te Haarlem (KZOD, bestaat
dit jaar 200 jaar!).

Ook het Bloemendaals Weekblad (7 augustus
1926 - pagina
2) besteedde
aandacht aan
het verdwijnen
van het “artistenhuis”.

echter “elk hun weegs” en werden vervangen door
andere, niet minder kunstzinnige, muzikanten die
vele muziekavondjes organiseerden. Dezelfde muzikale jongelui bouwden een zeilscheepje en lieten
die te water in de sloot langs de Ramplaan. Dat is
een aanwijzing, dat doe je alleen wanneer je aan de
slootkant woont.

SLOOP
Helaas, op 31 juli 1926 meldde de Nieuwe Haarlemse Courant dat “het ouderwetsche, maar
volstrekt niet ontsierende woonhuis op de Ramplaan te Overveen, bij iedereen bekend als “De
Tierelier” wordt gesloopt om plaats te maken voor
drie moderne woonhuizen. Oorspronkelijk een
blokje arbeiderswoninkjes, werd het blokje huizen
indertijd door een paar Overveensche penseelkunstenaars ingericht als schilderatelier”. In die
tijd werd er een tentoonstelling in gehouden van
schilderstukken. De twee kunstenaars gingen
Tuindorplaan 14 – bakkerij

OPROEP FOTO’S
VAN WINKELTJES
“De Orde van de Trafo is begonnen
met een grootschalig onderzoek
naar oude winkeltjes in de wijk.
Niet alleen naar de negen winkeltjes op de Ramplaan, maar ook
naar de verdwenen winkels op de
Rollandslaan, in Tuindorp en andere
plekken in de wijk. Mocht u foto’s
hebben van zo een oud winkeltje
stuur deze dan door de redactie van
de Wijkkrant.

WAAR STOND DE TIELELIER
En waar staat tegenwoordig een blokje van drie huizen op de Ramplaan aan de oostkant? We komen
uit bij het rijtje huizen met de nummers 73a, 75 en
75a. Daar moet het geweest zijn. Zie het pijltje op
de HisGis plattegrond (kadaster 1832). De Tierelier
was voorheen op nummer 75. De nummers 73 en 77
waren al vergeven, vandaar dat het nieuwe groepje
huizen de nummering 73a, 75 en 75a kreeg.
We hebben aardig wat ontdekt, maar waarom het
huis “De Tierelier” heette, daar zijn we niet achter
gekomen.
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COLUMN WIM BITTER

Kwartiermakers Post 60

O

p het ogenblik is er in ons kwartier een beweging gaande die probeert het teveel aan
‘papier aan huis’ in te dammen. Sufferdjes,
reclamefolders, informatie over cursussen
met betrekking tot vrijetijdsbesteding,
fitness, Pilates, zwangerschapsgym, fotografie, judo zelfreflectie, allergiebestrijding en noem maar op, zouden
ons eigenlijk niet meer moeten bereiken. Waarschijnlijk
is het de leeftijd, heb ik daar geen zin in of ben ik gewoon te lui om via internet naar diverse aanbiedingen te
kijken, maar ik vind plastic zakjes, met een divertimento
aan folders, nog steeds heel prettig om al bladerend door
te lezen. Ik houd het dan ook gewoon bij het lezen van
een boek, krant of tijdschrift en vertik het om dat vanaf
de computer, e-reader of een tablet te doen. Helaas
word je door sommige reclames regelmatig
met je neus op het feit gedrukt dat een
mensenleven niet eeuwigdurend is.

met betrekking tot de laatste gang op het aardse pad.
Kerkhoven adverteren met gunstige bereikbaarheid,
redelijke grafhuur, koffiekamer met speeltuin, fraaie ligging en dito uitzicht. De overledene zelf zal hier echter
niet meer van kunnen genieten. Crematoria organiseren
openluchtconcerten met na afloop bezichtiging van
ovenkamers en condoleance-ruimten. Natuurlijk gebeurt
dit alles onder het genot van koffie en cake, dit om alvast
te wennen! Kortom, deze open dagen staan garant voor
een gezellig dagje uit.
Ondertussen vallen ook krantjes in de bus van bejaardenverenigingen en zestig+-glossy’s met koppen als:
’Het einde nadert’, ‘De meeste aardappels heeft u nu
toch wel gegeten’ of wat denkt u van ‘Vluchten kan
niet meer!’ Stimulerend zijn daarnaast ook
de uitnodigingen voor een vergadering in
een nabijgelegen bejaardencentrum.
De agenda is meestal al bijgesloten.

‘Natuurlijk

En blijkt ook dat er eigenlijk maar
twee fasen in het leven zijn, waarin je qua aandacht iets meer in
de belangstelling komt te staan.
Fase één is de prénatale, waarin draagster en verwekker vaak
bedolven wordt onder reclame
over van alles wat met het nieuwe
‘wonderkind’ te maken heeft. Dit
kan variëren van design kinderkamers
tot en met fraai gestroomlijnde kinderwagens, die in de prijsklasse liggen van een
modale cabrio. Na de zuigeling- en kinderfase
valt men weer ten prooi aan ander foldermateriaal van
supermarkten, speelgoed- en drogisterijketens, computer- outlets, schooladviesbureaus, studieverzekeraars en
andere zaken.

gebeurt dit alles
onder het genot
van koffie en cake,
dit om alvast te
wennen!’

Heeft men hier geen zin in, dan wordt als oplossing
gesuggereerd een vrolijke sticker op de brievenbus
te plakken. Deze sticker geeft aan dat ontvangen van
reclame- of bekeerschrifturen niet op prijs wordt gesteld.
Maar helaas voor de plakkers schijnen alleen blinden of
dyslectici zich met bezorging bezig te houden, want die
gaat meestal gewoon door. Na het zestigste levensjaar
verandert het aanzien van al het folder- en informatiemateriaal trouwens helemaal. Fraaie folders, geïllustreerd met bloemen, uitbundig beplante tuinen en dit
ook nog persoonlijk geadresseerd, gaan nu deel uitmaken van het leven.
Helaas gaat het hier, wordt snel duidelijk, niet om
postorderbedrijven van zaad, bloemen of tuingereedschap, maar betreft het fleurig materiaal van uitvaartverenigingen, kerkhoven en crematoria. Uitvaartverenigingen werpen zich op als dienstverlenend adviseur
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Agenda.
1) Even aandacht voor hen die
niet meer onder ons zijn.
2) Voorlichting over ‘uw’ testament door een notaris.
3) Thema: ‘Alles wordt geregeld,
ook na het einde’.
4) Diavoorstelling ‘De groene
tunnel eindigt met licht’.
5) Als uitsmijter een rondgang door
de expositie van zelfgemaakte kransen en
rouwboeketten.

Na ook hier een kopje koffie en een plakje cake, ben
je vrij. Bij het naar huis gaan krijg je een plastic tasje in
de hand gedrukt van een zorgvereniging. Hierin bevindt zich voorlichting over trapliften (Hoe komt u toch
nog hoger op), steunkousen, bandages, 40- kilometer
voertuigen, plasflessen en van incontinentiemateriaal
gemaakt ondergoed. De kruizen hiervan zijn gevuld met
zaagsel of kattengrit. Dit om eventuele lekkage tegen te
gaan.
Soms wordt op dit soort bijeenkomsten ook nog
voorlichting gegeven over diverse vormen van het
‘Hiernamaals’. Maar dit ontaardt meestal in gissen en
fantaseren wegens gebrek aan ervaringsdeskundigen. Nu
vind ik engelen, die al fladderend harp- of bazuinspelen,
redelijk irritant en ook de mogelijkheid om opgewacht te
worden door vierentwintig maagden komt vrij chaotisch
over. Al die drukte!
Laat ons nog maar even doorgaan hier in het
RAMPLAANKWARTIER!

Wim Bitter

E E N ( VO C H T W E R E N D I N G E PA K T ) P R E T PA K K E T
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IN DE AGENDA

VERA FUNKE
TRANSFORMATIE
THERAPIE

Studio Blitz Movement in de Tetterodehal voegt twee werelden samen: de
yogastudio en de sportschool. In het
rooster vind je Pilates, Yoga, Aerobics,
Pump, Essentrics, Zumba en meer.
Voor een gratis proefles kan je mailen
naar: info@studioblitzmovement.nl
Check www.studioblitzmovement.nl
voor het huidige rooster.

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
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

Woonzorgcentrum

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

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

)

epassing >

Kom (weer) in beweging!

Jakoline Hovinga
www.vlinder-yoga.nl

vlinder-yoga@hotmail.com

023-5249436

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

Ontdek Elswout

Ontdek samen met de gids van Staatsbosbeheer de
rijke geschiedenis van Buitenplaats Elswout.

D

it bijna 400 jaar oude rijksmonument staat bekend
als de mooiste en best
bewaarde buitenplaats van
Nederland. Achter het poortgebouw
van Elswout hebben door de eeuwen
heen vele verhalen afgespeeld, met als
decor de schitterende monumentale
gebouwen en pronkstukken van rijke
buitenplaatseigenaren. Je wandelt met
de gids door de verschillende landschapsstijlen die typerend waren voor
de 17e, 18e en 19e eeuw. Onderweg
kom je langs eeuwenoude bomen en
typerende plant- en diersoorten, zoals
stinzenplanten en vleermuizen.
Kortom, deze wandeling is een feest
voor je zintuigen! Per maand worden 2
wandelingen georganiseerd.

Zie voor verdere informatie de website
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-inde-natuur/locaties/elswout

BOSWACHTERSSPREEKUUR
Heb jij vragen aan de boswachter over
natuur, gebouwen, de ontwikkelingen
van Elswout of onze andere terreinen?
De boswachters van Elswout beantwoorden ze graag. Staatsbosbeheer
organiseert elke eerste vrijdag van
de maand een boswachtersspreekuur
op Elswout. We nodigen iedereen die
vragen heeft van harte uit om tussen
14:00 en 16:00 langs te komen in de
jachtkamer in het poortgebouw.
Aanmelding vooraf is niet nodig. Heb je
liever contact per mail, dat mag natuurlijk via elswout@staatsbosbeheer.nl

De magie van de herfst

D

eze herfstvakantie (15 t/m
23 oktober) zijn er tijdens
de Beleefweek voor jong
en oud volop activiteiten te beleven
in en rondom het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. ‘Ontdek de magie van de herfst’ tijdens een excursie
met de boswachter, een bezoek aan de
Ruïne van Brederode, de Wilde Buitendag in Duin en Kruidberg, een zintuigenwandeling bij zonsopkomst, een
paddenstoelenspeurtocht of tijdens
een van de vele andere activiteiten.

Theater Elswout

Kindervoorstellingen in het huisje
vol verhalen.
Zaterdag 15 oktober 10:00-11:00
De mooiste vis van de zee.
Zondag 16 oktober 15:00-16:00
Woeste Willem.
Zaterdag 22 oktober 10.00-11.00
Monkie-het aapje dat zoek raakt.
Zondag 23 oktober 15:00-16:00
Belle en het beest.
Zaterdag 29 oktober 10:00-11:00
Ik, Anansi.
Zondag 30 oktober 15:00-16:00
Doornroosje.

30+ Dancing party

Zaterdag 22 oktober
Het Oude Slot, Heemstede
Nú korting in voorverkoop €12,50
(deze korting geldt tot en met de
laatste maandag voor het feest)
Feesten voor 30 | 40 | 50 plussers
Muziek uit de 70’s | 80’s | 90’s | 00’s |
10’s & NOW
Een dansfeest met uitsluitend hits en
leuke mensen. Relaxed en gezellig
uitgaan met leeftijdsgenoten.
www.dancing-party.nl/heemstede
www.facebook.com/30plusDancingParty
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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

