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juist hoopten te ontsnappen. Wij doen als wijkraad 
daarom een dringend beroep op kinderen en 
ouders in onze wijk om af te zien van het afsteken 
van vuurwerk.

PARKEERBELEID GEMEENTE HAARLEM
De Haarlemse gemeenteraad heeft eind 2021 
besloten om parkeerregulering in te voeren als 
noodzakelijk onderdeel van de mobiliteitstransitie. 
Om uitvoering te kunnen geven aan de verde-
re invoering van parkeerregulering worden drie 
beleidswijzigingen van het huidige parkeerbeleid 
voorgesteld. Deze wijzigingen zijn: 

1. Het loslaten van (huidige) eindgrenzen van het 
betaald parkeergebied; 

2. Parkeerregulering kan worden ingevoerd bij 
een parkeerdruk van 85% of meer; 

3. Het toepassen van een aanpasbaar vergunnin-
genplafond. 

Op grond van punt 2 wordt vervolgens de ko-
mende jaren in 11 (van de 21) wijken de parkeerre-
gulering uitgebreid en voorzien van vergunningen-
plafonds voor de 1e en 2e auto.

Onze wijk is vooralsnog ingedeeld in parkeerzo-
ne C. Reageren was mogelijk tot 30 november 2022.  
De wijkraad heeft de opmerkingen doorgestuurd 
naar de gemeente die door wijkbewoners tijdens de 
wijkraadsvergadering in november zijn gemaakt. 
Er blijken voor en tegenstanders van invoering par-
keerregulering. Er wordt ook verschillend gedacht 
over de parkeerdruk in het Ramplaankwartier. Er 
zijn bewoners die van mening zijn dat de par-
keerdruk in onze wijk minder groot is dan die in 
de rest van Duinwijk (zo heet het gebied waar wij 
voor de gemeente onderdeel van uitmaken). Er 
moet volgens wijkbewoners een zo goed mogelijke 
bezoekersregeling komen die niet aan een te lage 
financiële limiet gebonden is. Bewoners met een 
beperking wensen een goede regeling voor hun 
specifieke parkeersituatie. Een meerderheid van de 
aanwezigen was voorstander van invoering in zone 
D voor onze wijk in plaats van C. Los van een iets 

kachels in onze wijk. Hoewel het begrijpelijk is dat 
met stijgende gasprijzen overwogen wordt om dan 
maar veel hout te stoken, brengen wij dit opnieuw 
onder de aandacht, in verband met de overlast die 
wordt ervaren. Bij mistig weer en weinig wind is het 
raadzaam om van stoken af te zien: de rookgassen 
worden op dat moment onvoldoende meegenomen 
door de wind en blijven hangen tussen de huizen. 
Dit veroorzaakt overlast in de omgeving en wijkbe-
woners met luchtwegklachten hebben hieronder te 
lijden. Op de website www.stookwijzer.nl is te zien 
of het een geschikte dag is om hout te stoken. 

Op sites van houtkachelbedrijven wordt de 
Zwitserse wijze van stoken aangeraden, ook wel de 
omgekeerde methode genoemd. Dit blijkt de meest 
optimale manier om een haard aan te steken. Hier-
mee steek je het vuur bovenop aan, en brandt het 
naar beneden. Het voordeel hiervan is dat zowel de 
kachel als het rookkanaal rustiger op temperatuur 
kunnen komen. Zo wordt er geen onnodig hout 
verstookt en blijft de overlast beperkt. 

VUURWERKOVERLAST
Hoewel vuurwerk afsteken in Haarlem verboden 
is, is dat de afgelopen weken helaas toch gebeurd 
in onze wijk. De knallen daarbij hebben onze 
Oekraïnse wijkbewoners ernstig verontrust, blijkt 
uit berichten op Facebook, omdat het hen met 
schrik herinnert aan de oorlogssituatie waaraan zij 

Beste wensen
Als deze wijkkrant uitkomt is het al bijna 
kersttijd. Namens de wijkraad en de 
wijkkrant-redactie wens ik alle wijkbewoners 
prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling 
en een gelukkig 2023.

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

 D e voorzitter van onze wijkraad (die 
thans uit 8 leden bestaat) vindt na 9 
jaar als zodanig actief te zijn geweest 
dat er (alleen al om redenen van  

democratie) een nieuwe voorzitter zou moeten 
aantreden. Ook is de wijkraad op zoek naar een  
secretaris. Wie zich op deze manier wil inzet-
ten voor onze mooie wijk kan zich melden via 
wijkraad@ramplaankwartier.nl

ROLLANDSLAAN-VLAAMSEWEG RENOVATIE
De wijkraad kreeg informatie vanuit de gemeen-
te dat de renovatie bijna is afgerond. Er wordt 
gewerkt aan een aantal zaken die de aannemer nog 
moet wijzigen. Ook branden een aantal straatlan-
taarns nog niet en er zijn en worden nog nieuwe 
bomen geplant. 

HOUT STOKEN
Ook dit jaar bereikten de wijkraad weer klachten 
van wijkbewoners omtrent het gebruik van hout-

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

lager tarief voor de vergunning zijn de venstertijden 
voor het bezoekersparkeren gunstiger. Dan zijn de 
tijden ma t/m za 9.00- 20.00 en is zondag vrij. 

In januari 2023 stelt de raad het voorgenomen 
beleid al of niet vast en in 2024 zal het dan worden 
ingevoerd. Meer informatie is o.a. te vinden op 
haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren

VERKEERSSITUATIE  
HOEK SCHOONOORDLAAN-RAMPLAAN
Een groep wijkbewoners is in gesprek met de 
gemeente over de gevaarlijke verkeerssituatie op 
dat punt. De huidige bak met planten zal worden 
vervangen door een bak met lagere begroeiing om 
te kijken of dit de situatie zal verbeteren.

STAATSBOSBEHEER EN ZWARTE ELZEN
Anne Voorbergen, senior boswachter publieksteam 
Gooi- en Kennemerland, schreef de wijkraad dat 
het helaas niet is gelukt om het vergunningstraject 
bij de gemeente voor het planten van de elzen bij 
de Marcelisvaart dit jaar te halen. Zij gaan verder 
met de vergunningaanvraag en wellicht dat ze weer 
kans maken op subsidie in 2023.

APP BUITEN BETER
Via de gratis te downloaden app ‘Buiten beter’ (of 
via www.haarlem.nl/melding-doen) kunnen wijk-
bewoners eenvoudig en snel problemen melden bij 
de gemeente, zoals niet-werkende lantaarns, los-
zittende tegels, rondslingerend afval e.d. Het is niet 
nodig dit bij de wijkraad of tijdens een wijkraads-
vergadering 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) bij-
eenkomsten 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 eerst-
volgende vergadering is gepland op 24 januari 
2023. 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.ramplaankwar-
tier.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 23 
januari 2023.
Namens de wijkraad Ramplaankwartier,
Bert Bouquet, voorzitter

Parkeerdruk 
in de 
Dickmanstraat.
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De kerstboom 
bij de winkels 
straalt weer! 
Heel veel dank 
aan Hoveniers- 
bedrijf  Stol-
voort, de Hou- 
ten Hond voor 
de lichtjes en 
de (potige) 
vrijwilligers 
die dit weer 
allemaal voor 
elkaar hebben 
gekregen.
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GEDICHTEN UIT DE WIJK

 H et ontstaan van Hé Buuf! is zo langzamerhand wel 
bekend: Twintig jaar geleden begonnen als gele-
genheidskoor voor een eenmalig optreden, waarbij 

vijf nummers van De Dijk werden gezongen tijdens een wijk-
feest. De koorleden waren bijna allemaal “Beatrixmoeders”. 
Na het optreden was het enthousiasme zo groot, dat we door 
wilden gaan. Hé Buuf! was geboren. Tijdens de coronaperio-
de was het spannend of Hé Buuf! zou overleven, maar dat is 
dubbel en dwars gelukt, mede door onze enthousiaste diri-
gent Annika Weissman. Het organiseren van het XL-project 
was een schot in de roos. Het succes was zelfs zo groot dat 
er nu bijna een ledenstop is. Helaas moesten we de Beatrix-
school als repetitieruimte vaarwelzeggen, maar gelukkig 
hebben we een nieuwe ruimte gevonden in de muziekschool 
Overveen. Twintig jaar Hé 
Buuf! was een feestje waard. 
De feestcommissie deed ui-
termate geheimzinnig over 
het jubileumuitje. Alleen 
de verzamelplaats, station 
Overveen, was bekend. Van 
tevoren kreeg iedereen een 
zakdoek met een knoop 
erin. De bedoeling hiervan 
hoorden we pas ter plekke. 

 D e afgelopen jaren heeft het Ge-
dichtenkabinet op verschillende 
plekken in de wijk gestaan. Een 

hemelsblauw kastje met poëzie. Zeker in 
coronatijd gingen de gedichten als warme 
broodjes het kastje uit, de wijk in. Een mo-
ment van reflectie, van ontroering, van ... 
Vanaf begin december is het thema in het 
Gedichtenkabinet ‘Drie generaties poëzie’. 
Gedichten van mijn overleden moeder 
Jeanne-Marie, van mijn zussen en mij en 
van mijn dochter Loulou. Gedichten zijn 
een van de rode draden die ons binden. 
De gedichten zijn gedrukt op zelfgemaakt 
papier en ingepakt met één van mijn Won-
derschelpjes. Een gebaar in deze donkere 
dagen voor Kerst. Het Gedichtenkabinet 
is eerst te vinden bij de RIBW tegenover 
de Beatrixschool, daarna verhuist het naar 
het Koeienpaadje. Ik hoop dat weer veel 
gedichten hun weg zullen vinden. 
 Yolande Koot

Moed
Moed waar werd je eens geboren
aan de voeten van een kruis
uit de as van plat gebrande steden
in de stilte van een eenzaam huis
Vaak gekomen als een wonder
menig leven kan niet zonder

Jeanne- Marie Koot - de Loos

Ouder worden
Je wereld wordt kleiner
De gedachten steeds dieper
Je draait erin rond
Als een tol zonder doel
Je hoofd doet niet meer
Wat je wilskracht nog probeerde
Je woordenstroom loopt over
Op zoek naar de lijn
Je wordt kwetsbaarder
Ook mooier
Dichter bij je bron
Nu nog durven loslaten

Yolande Koot

Hé Buuf! 20 jaar en springlevend! 3 generaties 
poëzie

Licht zien
We bevinden ons weer in de donkere dagen
Een periode waarin we ons wel afvragen
of het voorbije jaar alles bracht
wat we op 1 januari hadden gedacht
Of liever gezegd: gehóópt
Want niemand weet hoe een jaar verloopt
Hoogte- en dieptepunten komen en gaan
In het oog van de storm lijkt de tijd stil te staan
Pas achteraf onderscheiden we maanden, weken
en dagen die samen 2022 bleken
Een mens kan op zo’n moment uitzien naar
een lichtpunt, een anker, een houvast waar
vanuit dat schijnsel in de duisternis
we weer kunnen dromen over wat nog niet is
Over 2023: 365 dagen
die nog vol belofte om ontsluiting vragen
Wat wensen we, waarvoor willen we bidden?
Wat heeft de wereld nodig in haar midden?
Zoals een ster nog kan schitteren nadat ze is gedoofd
Zo ontstaan de mooiste dingen, puur omdat ze worden 
geloofd

Johanna Hoogendam

Ga! 
Ga naar buiten
Voel de wind
Die verplaatsende lucht
Mijn kind
Is altijd
Jouw vrind

Ga
Ga naar buiten
En voel je 
Daar 
Ergens diep van binnen goed
Dat is
Wat buiten 
Met je doet 

Simone de Maat

De wijkdichter

We belandden op de Zeedijk in Amsterdam, waar we onder 
begeleiding van Kees op z’n accordeon smartlappen zongen. 
Ja, dan heb je wel een zakdoek nodig. De knoop maakte dui-
delijk dat we dit niet zouden vergeten. Het was een heerlijk 
uitje waar we allemaal van genoten hebben. Tevens was het 
een goede gelegenheid om elkaar op een andere manier te 
leren kennen. De feestcommissie heeft zich fantastisch van 
haar taak gekweten. Aan alles was gedacht, zelfs aan iets 
lekkers (zelf gebakken!) voor bij de koffie of thee. Die feest-
commissie houden we erin! 

 Ik ben André en ik 
woon op het Wil-
lem Dreesplant-

soen nr 29. Ik woon hier 
met veel plezier, alleen 
verveel ik mij behoor-
lijk. Ik ben heel lang 
slager geweest en heb 
zelfs ooit de gouden 
slagersring gewonnen. 
Dat betekent dat ik 
de beste slager van de 
Benelux was. Nu kom ik 
erachter dat veel men-
sen botte vleesmessen 
thuis hebben liggen. 
Om iets voor de 
maatschappij terug te 
doen wil ik graag uw 
messen slijpen met een 
ouderwets slijpsteentje. 
Dit heb ik als slager 
dagelijks moeten doen.  
Ik ben leuk bezig en u 
heeft weer een scherp 
mes. Het kost u niets 
maar ik heb wel een 
heel klein fooienpotje 

zodat ik misschien 
eens per jaar een lekker 
biefstukje kan eten in 
een restaurant. 

Bel me op mijn 
telefoonnummer 085-
7378499 en we maken 
een afspraak. U mag 
erbij blijven of u komt 
de messen later weer 
ophalen. Ik vind het  
nu al leuk!  
Groeten van André. 

Messen slijpenZonnewarmte
 Op meer dan 90 locaties in Nederland hebben lokale ener-

giecoöperaties op zaterdag 19 november 100.000 flyers, 
placemats, deurhangers en kortingsbonnen uitgedeeld 

om mensen te helpen energie te besparen. Ook Zonnewarmte 
Ramplaankwartier, de lokale energiecoöperatie in spé, deed hier-
aan mee. De kou trotserend bezochten deze zaterdag zo’n twintig 
bewoners van het Ramplaankwartier het zaaltje in het speeltuin-
gebouw voor de start van de landelijke actie ‘Samen de winter 

door.’ Van 13:00 uur tot 15:00 kregen 
de aanwezigen instructievideo’s te 
zien, bespraken handige tips met el-
kaar en gingen naar huis met infor-
matiemateriaal en kortingsbonnen 
om direct de energierekening te 
verlagen. Zij kunnen nu aan de slag 
met eenvoudige en impactvolle 
bespaartips én de opgedane kennis 
en materialen ook weer delen met 
anderen. De Nederlandse ener-
giecoöperaties willen hiermee 
een sneeuwbaleffect creëren, 
zodat zoveel mogelijk mensen 
die nu hulp nodig hebben terecht 
kunnen bij iemand uit hun eigen 
omgeving. Iedereen die direct 
aan de slag wil, kan alle tips en 
hulpvideo’s vinden op  
www.samendewinterdoor.nu.

NIEUWS UIT DE WIJK
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Muziek op de Aloysiusschool 
vrolijke noten in beeld!

 I n de vorige wijkkrant plaatsten we een bericht 
met de inleiding: ‘Op de Aloysiusschool klin-
ken iedere week vrolijke noten in de lokalen en 

de gangen. Want alle klassen krijgen wekelijks les 
van de docenten van Hallo Muziek.’

Bijgaande foto’s waren in een woud van redactie-
mailtjes zoek geraakt, maar ze zijn te leuk om ze u 
te onthouden. Daarom hierbij een toegift!

 H et oogstseizoen 
2022 is ten einde, 
zeker na de eerste 

vorst. Alleen de boeren-
kool is daar echt blij mee, 
andere gewassen kunnen 
daar minder goed tegen. De 
lege stukken land hebben 
we ingezaaid met wintertar-
we, een groenbemester die 
ervoor zorgt dat de bodem 
vruchtbaar blijft. We hebben 
een goed seizoen gehad, veel 
teelten zijn gelukt. En we 
zijn natuurlijk alweer volop 
plannen aan het maken voor 
het volgende seizoen. 

Waarom is het zo belang-
rijk wat we doen? Dat heeft 
meerdere redenen, maar de 
belangrijkste is wel dat we 
biologische groente, fruit 
en bloemen telen, bestemd 
voor de lokale afzetmarkt, 
dus geen CO2 uitstoot voor 
het vervoer van de oogst. En 
natuurlijk gebruiken wij geen 
kunstmest en chemische be-
strijdingsmiddelen. Daarmee 
helpen we de bodem gezond 
te houden en dragen bij aan 
de biodiversiteit. 

Wil je net zoals veel buurt-
genoten volgend seizoen 
ook biologische groente 
oogsten? Dan kun je je nu al 
aanmelden, de inschrijving is 
gestart. Meer info op  
www.wijtelengroente.nl

Winterklaar 
met groen- 
bemester bij 
Wij Telen 
Groente

Bedankje!
 I n de afgelopen 34 jaar hebben wij 

vele haren geknipt, veel gelachen, 
soms ook een traan, vele kopjes 

koffie gezet en gedronken maar vooral 
vele mooie herinneringen gemaakt. 
Vrijdag 30 september was onze laatste 
dag op de Ramplaan 40, een mooie 
en soms emotionele dag met als 
afsluiting een mooi feest. Via deze 
weg willen wij alle klanten, oud-klan-
ten, vrienden, familie, kennissen 
en buurtgenoten bedanken voor de 
fantastische jaren, gezelligheid, het 
vertrouwen en alle mooie verhalen die 
jullie met ons gedeeld hebben.
Rob en Lia van Gool

Wijkkrant Ramplaankwartier   9

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 
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 De entree van ons verrukkelijk 
gelegen wijkje via de Vlaamseweg, 
krijgt steeds meer allure. De weg 
is opnieuw betegeld en dermate 

versmald dat je als automobilist vanzelf 
langzamer gaat rijden om niet tegen een 
tegenligger aan te rijden. Maar wat mij vooral 
bevalt, is de aanplant van zo’n vijftig bomen aan 
weerszijden van de weg. De eiken, sierkersen, populieren 
en wat dies meer zij, zijn nog onvolgroeid, maar over een 
paar jaar zal die Vlaamseweg ogen als een allee zoals je 
die in Franse steden aantreft.

Tot nu toe had ik nooit zo’n hoge pet op van de Vlaam-
seweg, waar vaak opleggers geparkeerd stonden waar je 
bij het invallende duister bijna tegenaan knalde. Toen de 
oude populieren waren omgezaagd, zag het er helemaal 
uit alsof er een bom was gevallen. 

Van de week fietste ik langs en vroeg me af of er toch 
nog niet wat ontbrak aan die Vlaamseweg-nieuwe-stijl. 
Misschien een grote boog bij het binnenrijden, met 
daarop een tekst als ‘Welkom in ons verrukkelijk gelegen 
wijkje’, of nog meer bomen, platanen, liefst volwassen 
exemplaren, en vulden we die tussenliggende groene 
stroken op met struiken, bankjes, beelden of desnoods 
met kleine stalletjes waar je bloemen kon kopen of waar 
je een kopje koffie kon drinken en een croissantje kon 

De Vlaamseweg
nuttigen? En kon er wellicht iets gedaan wor-

den aan die naam, er wat meer grandeur aan 
toegevoegd: Vlaamseweg wordt Laan van 
Vlaanderen of het Vlaams Laantje? 

Maar ik kwam er niet uit en rekende me 
alvast rijk met de nieuwe bomen die nu de 

grond ingingen en daar normaal gesproken 
minstens enkele decennia blijven staan. Die mij 

in elk geval dik gaan overleven, en misschien zelfs m’n 
kinderen. Hoe zou het Ramplaankwartier erbij liggen als 
deze boompjes in pak ‘m beet het jaar 2100 weer vervan-
gen moeten worden? Zou mij niet verbazen dat er dan 
nog meer huizen uitgebouwd zijn, nog meer schuurtjes 
op de daken staan en de straten uitpuilen van de auto’s, 
betaald parkeren of niet. Misschien hadden we ons 
afgescheiden van Haarlem, vormden we een zelfstan-
dige gemeente met een eigen burgervader of – moeder. 
Bestond het westelijk tuinbouwgebied dan nog zoals we 
het nu kennen, of was de bevolkingsdruk zo toegenomen 
dat bebouwing onvermijdelijk was geworden?

Al dat gepeins vervulde me plots met zoveel weemoed 
dat het alle regie dreigde over te nemen. Maar gelukkig, 
zou ik bijna zeggen, was daar een vrachtwagen van de 
Dekatuin die achteruitreed en daarbij een hoog, irritant 
gepiep liet horen dat alles en iedereen tot nuchterheid 
bracht. Frans van Deijl

FRANS UIT DE WIJK

‘Welkom in ons verrukkelijk gelegen wijkje’
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"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

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
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Kikid heeft 
kantoor- en 
oefenruimte in 
het centrum, 
maar daar is het 
vaak zo druk dat 
Janine behoefte 
had aan een 
eigen kantoortje. 
Dat is het pandje 
naast STACH 
geworden. Ter-
wijl de fotograaf 
zijn werkt doet, 
roept er opeens 
iemand: “Mooie 
vrouw, hè.” Het 
blijkt manlief 
Sebastiaan te 
zijn die net de 
tweeling van de 
Aloysiusschool 
heeft gehaald.

KWARTIERMAKERS

Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen buurtgenoten aan het woord. Deze keer Janine de Ridder (42) 
directeur en oprichter van Kikid. Samen met haar man Sebastiaan 
Hoes (45), zoon Kees (10) en de tweeling Nola en Nelis (5) woont ze in 
de Denys van Hullelaan.

TEKST JOOP K.  
DE VRIES
FOTO CHRIS 
UITERWIJK

Kikid zet kinderen in hun kracht 

ze online gepest worden, is de druk om te  
blijven groter dan de behoefte eruit te stappen. 
Het is onmisbaar voor ze omdat bijvoorbeeld 
in de klassenappgroep ook het huiswerk wordt 
gedeeld en plannen worden gesmeed. Klassenapps 
zijn trouwens vaak vreselijk: daar wordt enorm 
in gepest. Zo jammer, die schaduwkant van social 
media. Aan de ene kant probeer je als school alle-
maal nuttige kennis in die hoofden te krijgen en 
aan de andere kant komt er allemaal troep in via 
influencers, wat slecht is voor het zelfbeeld van 
jongeren. Ouders en docenten hebben vaak geen 
idee waar hun kinderen naar kijken.”

IEDERE DAG FRIET
De komst van corona bracht spannende tijden 
voor Kikid. “Van de ene op de andere dag konden 
we niet meer op de scholen terecht. ’s Avonds 
wandelde ik met Sebastiaan door de buurt. Hij 
heeft ook een eigen bedrijf, in friet. Hij levert 
veel aan horeca en grote evenementen. Dat hield 
ook allemaal op door corona. Op het bankje bij 
de Stinkende Emmer, mijn favoriete plekje in de 
buurt, bespraken we hoe we verder moesten. We 
hebben toen onder meer een online soap bedacht 
voor Kikid. Alle kinderen denken overigens dat 
wij iedere dag friet eten, haha.”

DROMEN VAN HET RAMPLAANKWARTIER
Janine is opgegroeid in Zandvoort en bracht haar 
middelbareschooltijd door op Sancta Maria.  
Ze studeerde en woonde enige tijd in Amster-
dam; sinds zes jaar woont ze in het Ramp- 
laankwartier. “Ik vind het de mooiste buurt van 
Haarlem. Voor we hier kwamen wonen, wandel-
den we al in Elswout en dronken we een biertje 
bij de Stinkende Emmer. We droomden ervan hier 
te wonen. Ik geniet onwijs van het tweedehands-
winkeltje, daar koop ik soms speelgoed, poëzie- 
albumplaatjes of lego of zo. De kneuterige Deka-
markt is lekker dorps, en echt heel fijn vind ik de 
Stinkende Emmer, daar zit ik nog steeds vaak. En 
onze kinderen kunnen heerlijk buiten spelen in 
de Denys van Hullelaan. Ik wil graag in de buurt 
blijven wonen, ook als ik oud ben.”

PRESTEREN BELANGRIJK
Tot slot nog een beroepsmatige tip van Janine 
voor wie er wat aan heeft. “Bij onze projecten 
op scholen in deze omgeving blijkt dat ouders 
zeer betrokken zijn bij hun kinderen en ook veel 
met ze doen. Maar ook zien we dat ouders heel 
cognitief zijn en presteren erg belangrijk vinden. 
Ze vergeten dat kinderen die alleen maar in hun 
hoofd zitten, daar niet per se gelukkiger van 
worden. Zo eindig ik toch weer met het belang 
van sociaal emotionele ontwikkeling, waar het 
me allemaal om te doen is.”

De programma’s van Kikid zijn voor alle thema’s 
gebaseerd op rolmodellen. Janine: “Voor tieners 
zijn rolmodellen heel belangrijk. Wij werken met 
studenten en afgestudeerden van de opleiding 
maatschappelijk werk en de theateropleiding. Die 
jongerenexperts spelen een voorstelling, maar 
die voorstelling is het middel om daarna een 
open en eerlijk gesprek te laten ontstaan tussen 
leerlingen onderling en met de jongerenexperts. 
Wij zijn absoluut niet belerend, we laten de jon-
geren zelf nadenken. Dat leidt soms tot emotio-
nele situaties: een meisje dat huilend wegloopt 
omdat het te hard binnenkomt, een coming out 
van een jongen voor de hele klas, iemand die voor 
het eerst vertelt dat hij zijn hele basisschooltijd 
is gepest en zelfs klassen waarbij dertien van 
de zestien kinderen aangeven dat ze te maken 
hebben met huiselijk geweld. Terwijl de mentor 
dacht dat niemand daar mee te maken had. Kikid 
heeft altijd contact met de zorgcoördinator van 
de school om goed door te verwijzen. Naast de 
voorstellingen hebben we aanvullende trainingen 

voor leerlingen, docenten en ouders. Uit onder-
zoek van TNO naar ons programma over relaties 
& seksualiteit is gebleken dat het een positieve 
invloed heeft op de opvattingen van jongeren 
over seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

INSTAGRAM EN YOUTUBE
“De rode draad door alle projecten is dat we 
kinderen leren dat ze goed en mooi zijn zoals 
ze zijn,” benadrukt Janine, “Blijf dicht jezelf, je 
hoeft niet met de groep mee te doen. We willen 
kinderen in hun kracht zetten. De Ki van Kikid 
staat voor kracht. Mijn grote doel is om sociaal 
emotionele thema’s op school net zo belangrijk 
te laten worden als taal en rekenen. Daarvoor wil 
ik zoveel mogelijk jongeren bereiken, daarom ben 
ik nu ook bezig met online interactieve lespro-
gramma’s met bekende rolmodellen als Willy 
Wartaal, Bente en Numidia. Zij vertellen eerlijke 
verhalen over onzekerheid en waar ze tegenaan 
lopen. Veel jongeren denken door Instagram, 
TikTok en YouTube dat bekende Nederlanders al-
leen maar een mooi leven hebben.” Social media 
speelt tegenwoordig ook een grote rol bij pesten. 
Vroeger hield het pesten na school op als je de 
kinderen niet meer zag, tegenwoordig gaat het 
dag en nacht door via je mobieltje. Vanaf tien jaar 
zitten kinderen veel op hun telefoon en ook als 

 G isteren bezocht Mariëtte Hamer 
nog een voorstelling van ons op een 
middelbare school,” vertelt Janine en-
thousiast. Hamer is de onafhankelijke 
regeringscommissaris die adviseert 

over maatregelen om seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Het is een 
van de thema’s waar Kikid theaterprojecten voor 
jongeren over maakt. Omdat de aanpak van Kikid 
bewezen effectief is, krijgt deze veel aandacht in 
binnen- en buitenland en groeit de organisatie  
als kool.

ONZEKERHEID EN GROEPSDRUK
Kikid is vijftien jaar geleden opgericht door Janine 
na haar theateropleiding en opleiding cultureel 
maatschappelijke vorming. Ze studeerde af op les-
programma’s en ging bij een stichting werken waar 

ze seksuele voorlichting aan jongeren wilde geven. 
“Ik zocht materiaal, maar ik kwam niet veel verder 
dan een doos met een condoom erin van de GGD. 
Dat moet helemaal anders, dacht ik. Niet tech-
nisch, want dat leren ze op school wel bij biologie, 
maar veel meer over verliefdheid, onzekerheid 
en groepsdruk. Ik ben zelf een programma gaan 
ontwikkelen voor een heftige middelbare school in 
Amsterdam Nieuw-West. Als het daar werkt, werkt 
het overal, was mijn idee. En het werkte als een 
tierelier.”

Inmiddels verzorgt Kikid programma’s rond 
vier thema’s. Naast relaties & seksualiteit zijn dat 
social media & pesten, geld & geluk en alcohol. 
Vrijwilligers en stagiaires uit de beginfase hebben 
plaats gemaakt voor 30 betaalde krachten die met 
980 projecten per jaar zo’n 30.000 leerlingen live 
bereiken en 40.000 online. JANINE’S RAMPPORTCIJFER VOOR DE WIJK 9

‘ Klassenappgroepen zijn 
vaak vreselijk. Er wordt 
enorm in gepest’
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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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Help eens, Beer ik weet niet goed,
welke boom ik kiezen moet...

Deze grote? of die spriet?
Hmmm... die neem ik toch maar niet.

Deze , Beer. Die lijkt me fijn!
Niet te groot en niet te klein.

Brrr... wat koud, nu vlug naar huis.Brrr... wat koud, nu vlug naar huis.
De boom versieren bij ons thuis.
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MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK
Door Pauline Baartmans

JONG EN OUD IN DE WIJK

 De gemeente 
Haarlem, 
Zandvoort 

en Spaarnelanden 
organiseren ieder 
jaar gezamenlijk een 
kerstbomenactie. 
Leuk voor kinderen 
en zo voorkomen 
we dat afgedank-
te kerstbomen op 
straat rondslingeren.
Kinderen t/m 15 jaar 
halen de kerstbomen 

op. Die kunnen ze  
op verschillende 
locaties in Haarlem 
inleveren. Alle 
ingezamelde bomen 
worden versnipperd 
en verwerkt tot 
compost. De inza-
meldagen voor 2023 
worden aan het eind 
van 2022 bekendge-
maakt op de website 
van Spaarnelanden. 
De kerstbomenactie 

vindt eind december 
en begin januari 
plaats.

ALTIJD PRIJS
Per ingeleverde 
boom ontvangen 
kinderen € 0,50 en 
een lootje, waarmee 
ze kans maken op  
de Superprijs van  
€ 500,--. Deze 
hoofdprijs is een  
activiteit met de 
hele klas, bijvoor-
beeld een excursie, 
of voor een goed 
doel. Naast de  
Superprijs zijn er 
ook 100 cadeau- 
bonnen t.w.v. € 10,-- 
te winnen.  
In de wijkkast bij de 
Dekamarkt leest u 
straks de juiste plek 
en tijden in onze 
wijk.

Kerstbomenactie Haarlem

 Een oproep voor 65-plussers die het leuk 
vinden een middag in de week te sjoelen 
in onze wijk. Wij zijn in onderhandeling 

om een ruimte te vinden. Je moet wel mobiel 
zijn en daar naartoe kunnen komen. Wij denken 
aan woensdagmiddag tussen 14-16 uur voor 
ongeveer 10 personen, € 1,50 + een kopje thee. 
Waarschijnlijk in de Blinkert.

Heeft u interesse? Neem dat contact op 
met Riet Groenendijk, tel. 06-53924313.

Sjoelen

 W ij, vier buurtgenoten, hebben 
een jaar geleden een boekenclub 
opgericht. We zouden deze graag 

uitbreiden met nog een paar romanliefhebbers, 
We doen rustig aan: zo eens in de twee maan-
den lezen we een niet al te dikke Nederlands-
talige roman. Onze discussies zijn informeel en 
spontaan. Vind je het leuk om aan te sluiten, 
of een keer mee te draaien, of wil je wat meer 
informatie, neem dan contact op via Marian: 
mkcambridge@gmail.com of 06-53188183. 

Leden Ramplaan 
leesclub gezocht
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WINTER UIT HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
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1986, Kraantje 
Lek. Kinderen 
spelen op de slee 
in de sneeuw.
Foto: P. de Boer

Onder: 1955, 
Westergracht 
ziende naar 
het zuidoosten 
in de winter. 
Achtergrond 
de Kathedrale 
Basiliek en de Jos 
Cuypersstraat.
Foto: H.J. 
Tesselaar 

Boven: 1908, 
IJsvermaak op de 
Brouwerskolk.

Links: 1984, 
Postbode in 
de winter. Het 
Ruijterplein 
en op de 
achtergrond 
de winkels van 
de Ruijterweg. 
Rechts op 
de foto staat 
sigarenzaak 
Ritmeester.
Foto: C. de Boer



Hoe en waar?
Vanaf 4 jaar. Omgeving Haarlem 2 clubs:
Houtscherugbyclub.nl (alleen jeugd van 4-16 jaar)
rugbyclubhaarlem.com
kosten vanaf € 90,- per jaar

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

 Daaf heeft eerst gevoetbald en aan tennis 
gedaan. Hij doet sinds 3 jaar aan rugby. 
Rugby wordt in Nederland niet door 
heel veel mensen gespeeld. De rugby-

bond heeft ongeveer 17.000 leden. 

1. Wat is rugby voor sport?
Rugby is een oude sport die uit Groot-Brittannië 
komt en vol tradities is. Er is een veld van 110 
meter bij 50 meter. Er zijn twee soort van goals. Dat 
zijn twee palen met een dwarslat. Er is een ovale 
bal die iets lichter is dan een voetbal. De bedoeling 
is dat je met de bal in je armen langs de tegenstan-
der rent en de bal op de grond drukt over de lijn. 
Dat heet een ‘try’. Dan krijg je 5 punten. Als je een 
‘try’ hebt behaald mag je ook nog proberen door 
de palen heen te schieten. Dat mag op een plek 

Rugby is begonnen op een Engelse kostschool in het plaatsje Rugby. In Groot-
Brittannië, Frankrijk, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland is rugby heel 
populair en worden de wedstrijden naast voetbal massaal bekeken. Hoog tijd om 
wijkgenoot Daaf Kabbes (14) de 10 vragen over rugby te stellen.

‘ Rugby is een faire sport. Er wordt 
niet gescholden of gemeen gedaan’

hard lopen en naar achter over te gooien, de bal 
richting de achterlijn te krijgen en de bal achter de 
lijn op de grond te drukken. Tackelen mag ook. Dan 
ga je op de grond liggen en moet je de bal plaatsen 
naar je team. Dat heet een ‘ruck’.

2. Waarom heb je voor rugby gekozen?
Ik zat op voetbal. Toen ik naar een groter veld 
moest en tegen ouderen ging spelen vond ik het 
niet zo leuk meer. Een meisje uit mijn klas deed 
aan rugby en was daar enthousiast over. Toen ben 
ik het gaan proberen en vond het gelijk heel leuk.

3. Wat vind jij het leukst aan rugby?
Ik vind ‘kicken’ tussen de palen heel erg leuk. Als 
het hele team goed samenspeelt en de bal goed 
overgooit en de snelle teamgenoten doorlopen met 
de bal en een try maken is ook fantastisch.

4. Bij welke vereniging speel je?
Bij RFC Haarlem (Rugby Football Club). Bij de 
jeugd zijn er ongeveer twee teams per leeftijds- 
categorie.

5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen 
bestaat een team?
Ja, ik zit in een team van 20 spelers. Wij spelen op 
het veld met 15. Er wordt steeds door gewisseld. 

6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; spelen 
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Het is met leeftijdgenoten per twee jaar. Dus ik 
speel in een team met spelers tussen 13-15 jaar. In 
mijn team spelen 3 meisjes. Boven de 15 jaar gaan 
de meisjes in een eigen team met alleen meisjes.

TEKST INGRID 
SCHENK  
FOTO’S CHRIS 
UITERWIJK

die jezelf kiest. Die moet wel in een rechte lijn zijn 
met de plek waar de bal over de lijn is gelegd. Als 
de bal tussen de palen gaat, krijg je nog 2 pun-
ten erbij.  De bal ligt dan op een soort houdertje, 
zodat je hem beter kunt schieten. Je zet de bal met 
de punt omhoog met de punt op de paal gericht. 
Omdat ik rechts ben, richt ik de bal iets meer naar 
rechts. Dan maakt hij een mooie bocht tussen de 
palen. Als de bal op de grond komt mag de bal niet 
naar voren stuiten. Dat heet ‘knock-on’: dan komt 
er een ‘scrum’. Bij een ‘scrum’ staan 16 man, 8 van 
elke partij, voorovergebogen tegen elkaar aan. 
De scrum-half (dat ben ik) gooit de bal tussen de 
voeten en elke partij probeert de bal na achteren 
te trappen. Die wordt dan door mij opgevangen en 
ik gooi die snel naar een medespeler. Je mag nooit 
naar voren gooien. Die speler probeert dan met 

Jonge wijkbewoners over hun sport

7. Zijn er ook wedstrijden en moet je dan naar 
een andere club? Hoelang duurt een wedstrijd?
Ik speel elke week wel een wedstrijd. Dat kan thuis 
zijn maar ook in een andere plaats in Noord-of 
Zuid-Holland. Als je naar een wedstrijd gaat, moet 
je een wit overhemd aan en de clubstropdas om. 
Dat is traditie. Als de wedstrijd is afgelopen maakt 
de winnende ploeg een poortje. Daar loopt de 
verliezende partij door en die maken daar achter 

een poort. Daar loopt het winnende team dan door 
en klappen de verliezers. Na de wedstrijd kiezen 
de trainers de ‘player of the day’. Wij kiezen dan 
van de tegenpartij ‘the man of the match’. Zo ga je 
prettig uit elkaar na de wedstrijd. Rugby is een hele 
faire sport. Er wordt niet gescholden of gemeen ge-
daan. Alleen de captain mag commentaar geven op 
de scheidsrechter. Anderen krijgen dan gelijk geel.
  
8. Welke dag/avond wordt er getraind en ge-
speeld?
De wedstrijd is op zaterdag tussen de middag. Ik 
train op dinsdag en vrijdag. Die trainingen duren 5 
kwartier. Ik doe op woensdag nog extra aan kracht-
training. Dat doet niet iedereen.

9. Hoe word je goed in rugby?
Door te trainen en te spelen. 

10. Is er een speler die je bewondert?
Ik bewonder de ‘kicker’ van ons eerste Herenteam. 
Hij wordt DJ genoemd. Ons herenteam is vorig jaar 
tweede van Nederland geworden.  Verder bewon-
der ik de ‘All Blacks’ uit Nieuw-Zeeland met de 
beroemde haka.

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

Elco Zwart
Zuider Tuindorpslaan 2

   melraaH  RH5102
Tel. 023-5445546

06-46451839
   ln.tuowsleoisyf   ln.tuowsleoisyf@kjitkarp

spaar voor een biologisch 
gekweekte kerstboom!

komen jullie ook zelf 
een kerstboom van 
het land zagen? 

Vlaamseweg 1, 2015GA Haarlem

voor

10.-
+ een volle spaarkaart

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.

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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Nieuwjaar  
over de grenzen
Hoe brengen wij, wereldburgers, over de grens  
Oud en  Nieuw door? Heel verrassend soms!

RUSLAND
Champagne met as
De Russen schrijven hun grootste wens 
op een briefje, en verbranden dit. De as 
wordt vermengd met hun champagne, 
en vervolgens moet het hele glas vóór 
00:01 uur achterover worden geslagen. 
Anders komt de wens niet uit…
Russische nieuwjaarswens: 

OUD EN NIEUW

OOSTENRIJK
Heel veel varkens
Varkens van chocola of marsepein 
moeten de Oostenrijkers geluk bren-
gen. Want: wie vroeger varkens in huis 
had, beleefde vette jaren. Een zeug kan 
immers wel twaalf biggen krijgen, dus 
altijd genoeg te eten. Op Oudejaars-
avond staat daarom vaak speenvarken, 
varkensribbetjes of karbonade op het 
menu.
Oostenrijkse nieuwjaarswens:  
Prosit Neujahr!

POLEN 
Een visschub in je portemonnee
In Polen staan op oudejaarsavond 
precies twaalf gerechten op het 
menu. Een rond broodje bijvoorbeeld 
(symbool voor de cyclus van het leven) 
en een broodje in de vorm van een 
konijn, schaap of een koe (symbool 
voor welvaart). Maar het hoofdgerecht 
is gebakken karper. Het hoofd van de 
familie krijgt de kop, de schubben wor-
den uitgedeeld om in de portemonnee 
te stoppen. Dan is rijkdom gegaran-
deerd – dus nooit eruit halen als het 
gaat stinken….
Poolse nieuwjaarswens:  
Szczesliwego nowego roku!

DENEMARKEN
Servies gooien naar de buren
Scherven brengen geluk…. op de deur-
mat van je buren. Champagneglazen 
moet je stukgooien op de voordeur 
van de buurman. Hoe groter de berg 
scherven op de deurmat de volgende 
ochtend, hoe groter het geluk in het 
nieuwe jaar. Overigens moet je dat 
nieuw jaar springend beginnen: veel 
Denen zie je daarom klokslag twaalf 
uur op een stoel staan om ervan af te 
kunnen springen.
Deense nieuwjaarswens: Odt nytâr!

VERENIGD KONINKRIJK
Arme roodharige vrouwen…
Wie komt er 1 januari het eerst over de 
drempel? Wil je geluk krijgen: in het 
noorden het liefst een lange, donker-
harige man. Maar in het zuiden juist 
liever een met 
licht haar. Maar 
wel een man. 
Rood haar geeft 
ongeluk, en o wee 
als je dan ook nog 
een vrouw bent... 
Schotse nieuw-
jaarswens: 
Bliadhn’ ùr math!

SPANJE Rode lingerie
In Spanje kan je maar het beste een 
rood setje onder je kleren aanhebben 
op oudejaarsavond: dat garandeert een 
flinke portie geluk. Maar: het moet wel 
cadeau gegeven zijn, èn na twaalven 
moet je het uittrekken en verbranden. 
Zorg ook dat je een druiventros bij de 
hand hebt: bij elke klokslag om twaalf 
uur moet je één druif eten, voor elke 
maand van het jaar één. En wil je in het 
nieuwe jaar veel op reis? Ga dan om 

middernacht 
een blokje 
om met een 
koffer...
Spaanse 
nieuwjaars-
wens:  
Feliz ano!

BRAZILIË
Over zeven golven springen
Natuurlijk draag je wit (geluk!) in 
Brazilië op oudejaarsavond, maar je eet 
nóóit kip! Een kip kan achteruitlopen, 
en in het nieuwe jaar draait alles om 
de vóóruitgang. Maar het meest geluk 
brengt het, als je na middernacht op 
het strand over zeven golven springt, 
en je bij elke golf een wens doet. Dat 
zien we ons in onze koude Noordzee 
nog niet zo gauw doen….
Braziliaanse nieuwjaarswens:  
Feliz Ano Novo
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TEKST EN FOTOGRAFIE DIRK KRUYDER

WIJKVERBINDERS

Iedereen die weleens een pakketje bestelt, zal Eddy (zeg maar Ed) 
Boontjes aan de deur hebben gehad. 

‘Of hij zelf weleens iets online 
bestelt? “Liever niet”  

winkel te bestellen. Zo ontkom je tegenwoordig 
niet aan bestellen via internet.”

KOFFIEPAUZE
Ed doet het werk fulltime. Vijf dagen per week 
meldt hij zich om half 8 bij het distributiecentrum 
in Halfweg om z’n vracht in te laden. Meestal rond 
de 140 stuks. Dan rijdt hij naar het Ramplaankwar-
tier om zijn pakketjes af te geven. Halverwege de 
ochtend neemt hij een koffiepauze in de Lambrecht 
van Dalelaan. Lunchen doet hij op het terrein bij 
de Fablo hal (mooi uitzicht op de bloemenvelden). 
“Aan het einde van de dag heb ik vaak een paar 
pakketjes over van mensen die niet thuis zijn. 
Meestal niet meer dan 10 stuks. Deze breng ik naar 
de Primera in Overveen waar de mensen ze zelf op 
kunnen halen.” Tegen drieën is hij klaar en gaat hij 
terug naar het distributiecentrum.

PENSIOEN
Eds laatste werkdag is op 9 juli 2023 en mag hij met 
pensioen. Wat gaat hij dan doen? “Oh, ik zal me 
niet vervelen hoor. Dan ga ik lekker op pad met de 
caravan, fietsen, tennissen en lange wandelingen 
met de hond maken. Daarnaast heb ik vier dochters 
en zes kleinkinderen. Daar heb ik nu alle tijd voor, ” 
glimlacht hij. “Maar de laatste maanden zal ik nog 
met plezier hier mijn rondjes in de wijk rijden.”

 D eze grote, vriendelijke zestiger brengt 
in onze wijk al 7,5 jaar de pakketjes 
rond voor PostNL. Nog een halfjaar-
tje en dan gaat Ed met pensioen. Ed 
woont zelf in Heemskerk, samen met 

zijn vrouw Wilma en sinds kort hond Coosje. In een 
vorig leven was hij machinaal houtbewerker maar 
hij verruilde 37 jaar geleden het hout voor de post. 
“Ik ben begonnen als postbode maar toen er op 
den duur steeds minder brieven werden verzonden 
en het online winkelen in opkomst kwam, vroeg 
mijn baas of ik ‘op de bus’ wilde gaan rijden. “Het 
ouderwetse post bezorgen vind ik leuker. Lekker in 
beweging en je hebt wat meer vrijheid. Omdat ik 
ook afwisselde met post sorteren in het distributie-
centrum, bleef het werk meer gevarieerd.”

EIGEN WIJK
Maar het bezorgen van pakketjes doet hij ook erg 
graag. Inmiddels heeft hij aardig wat wijken gehad. 
Van Alkmaar tot Amsterdam. Een regel bij PostNL 
is dat je een ‘eigen’ wijk mag kiezen als je zestig 
wordt. Meestal een zonder hoogbouw zodat de 
oudere werknemers gespaard worden voor het vele 
traplopen. Voor Ed was de keuze snel gemaakt. “Ik 
had al een paar keer eerder het Ramplaankwartier 
gereden en ik vond het een prettige buurt met veel 
ruimte en nauwelijks flats. Sinds mijn zestigste is 
gebied ‘2015’ dus mijn wijk geworden. Alleen op de 

2 dagen dat ik niet werk, rijden mijn collega’s hier.”
Inmiddels kent hij vrijwel de hele buurt en hij weet 
wie waar woont. Dat kan handig zijn. “Zo weet ik 
waar oudere mensen wonen en dat je wat langer 
moet wachten tot er open wordt gedaan.” Wat 
vindt Ed het leukste aan zijn werk? “Het contact 
met de mensen. Vrijwel iedereen is hier aardig. 
Sommigen nemen alleen het pakje aan en met an-
deren maak ik soms een praatje. Of er ook nadelen 
aan het werk zitten? “Nauwelijks. Misschien als ik 
achter een vuilniswagen zit of geen parkeerplek 
kan vinden. Of als mensen bijna dagelijks pakketjes 
laten bezorgen en nooit thuis zijn. Als er dan geen 
buren zijn om het pakje aan te nemen, gaat het 
terug in de bus.” Wat Ed zoal aflevert? Dat kan van 
alles zijn, zegt hij. “In ieder geval heel veel dozen 
van Zalando en Bol.com. Verder zaken als tv’s, 
tuinmeubelen en hondenvoer. Gemiddeld moet ik 
zo’n 140 keer per dag mijn bus in en uit. Een sport-
school heb ik niet nodig is,” lacht Ed.

Of hij zelf weleens iets online bestelt? “Liever 
niet. Maar laatst was ik bijvoorbeeld in de bouw-
markt waar ze een product niet op voorraad had-
den. Toen raadden ze me aan om het in hun online 

‘ Gemiddeld moet ik zo’n 
140 keer per dag mijn 
bus in en uit’

Een kijkje in de 
bus van Ed.
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Mole-Hill

 H et huisje staat aan het eind van de 
Hendrik Roozenlaan, nabij de stenen 
huizen uit de jaren ’40 aan de Leendert 
Meeszstraat. Het huisje viel niet zo op 

omdat er een prachtige grote boom voor stond. 
“Voor stónd”, eind oktober 2022 was de boom 
helaas verdwenen. Een monumentale berk, of 
eigenlijk twee met elkaar vergroeide berken, meer 
dan twee keer zo groot als het huisje dat erachter 
verscholen ging en waarschijnlijk even oud, zo’n 
zeventig jaar. De laatste twee jaar vielen er takken 
vanaf, er zaten heksenbezems in de berken en er 
zat een flinke verticale scheur in een van de stam-
men, waar moeiteloos de vingers een paar centime-
ter in gestoken konden worden. Al eerder hadden 

Aan de rand van het Ramplaankwartier 
staat een bijzonder huisje, een beetje een 

sprookjeshuisje: een groenhouten boshuisje 
met rood-witte luikjes 

‘ Hij vertelde over een Duitse 
majoor die het huis naar 
Duitsland wilde laten 
transporteren’

NIEUWS VAN DE ORDE

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO

wij niet. Hij vertelde over een Duitse majoor die 
het huis naar Duitsland wilde laten transporteren; 
later werd het huis via een loterij van het dames-
blad Margriet verloot en gewonnen door een rijk 
iemand die het huis schonk aan zijn dienstmeisje. 
Tenminste, zoiets hadden we onthouden.

Nu het huisje er zo open en enigszins bloot bij 
ligt, is het tijd om dat verhaal uit te zoeken en te 
vertellen. De geschiedenis van het huis is toch wat 
anders dan we van de man uit de Croesenstraat 
hadden onthouden. We plozen het Noord-Hollands 
Archief uit en na een gesprek met de huidige be-
woners van het groene huis kregen we een aardig 
beeld van wat er nu echt gebeurd was. Gelukkig 
nog steeds een mooi verhaal.

DE MAJOOR
Het verhaal begint bij de majoor. In de Tweede 
Wereldoorlog had een Duitser - voor zover wij 
weten een leidinggevend militair die hier gelegerd 
was - laten we hem voor het gemak maar de majoor 
noemen - het plan om een houten huis naar Duits-
land te transporteren. Wij dachten dat het een al 
bestaand huis betrof waar de majoor zijn oog op 
had laten vallen, maar hij had het huis speciaal la-
ten ontwerpen, naar verluidt door een Oostenrijkse 
architect. Het huisje is door een Haarlemse aanne-
mer gebouwd en als bouwpakket aangeleverd. De 
oorlog verliep echter niet zoals de majoor bedacht 
had, dus zijn verhaal eindigt hier. Maar het huisje 
was er: kant en klaar op een trailer voor transport, 
lag het aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
op de Stadstimmerwerf, oftewel de gemeentewerf. 
Na de oorlog werd het in beslag genomen door het 
“Beheer Instituut” van de gemeente. Maar nie-
mand wist wat er mee gebeuren moest.

DE LOTERIJ
1948: Kleuterhuis Margriet is inderhaast na de 
Tweede Wereldoorlog ontstaan om ‘zwakke kinde-
ren van alle gezindten’ op te vangen en heeft een 
huis aan het Kennemerplein kunnen betrekken. 
Dat huis was te klein en voldeed niet aan de eisen; 
er moest een nieuw gebouw komen. 60.000 gulden 
is hiervoor nodig. Om de kas te spekken wordt 
besloten een loterij uit te schrijven, 60.000 lootjes 
van een gulden. Er zijn mooie prijzen te winnen, 
maar de hoofdprijs is het spektakelstuk: een com-
pleet huis! De gemeente die niet zo goed weet wat 
met bouwpakkethuis op de gemeentewerf te doen, 
stelt het ter beschikking. Inbegrepen bij de prijs is 
de erfpacht voor dertig jaar van een stukje grond. 

Bovendien krijgt de winnaar 3000 gulden om het 
huisje op te bouwen en eventueel in te richten. De 
plek waar gebouwd kan worden moet nog worden 
bepaald: een plek bij het Noorder Spaarne of in het 
Ramplaankwartier.

De hoofdprijs wordt tentoongesteld op het 
Wilsonsplein, voor de Schouwburg, met alles erop 
en eraan. Het wordt daar compleet opgebouwd en 
ingericht, er wordt zelfs een tuintje omheen  
aangelegd met een grindpaadje en tuinstoelen.  
Enthousiaste winkeliers doneren extra prijzen om 
het huis nog completer in te richten: schilderijen, 
een eetkamerameublement, een kinderwieg, een 
vogelkooi en zelfs een radio. Deze extra’s zijn niet 
bij de prijs inbegrepen maar zullen allemaal afzon-
derlijk verloot worden. Wel is het de bedoeling dat 
het huisje met centrale verwarming en een badka-
mer opgeleverd gaat worden. Het huis staat vanaf 
juli 1948 op het Wilsonsplein en wordt een attrac-
tie. Wie wil kan een kijkje nemen, lazen we in de 
Nieuwe Haarlemsche Courant van 6 augustus 1948.

de bewoners een boomchirurg ingeschakeld die 
de bomen had weten te redden, maar nu sprak de 
boomexpert het onvermijdelijke uit: de berken zijn 
op, oud en ziek. Op 26 oktober 2022 werden zij ge-
kapt. Tot verdriet van de omwonenden maar vooral 
van de bewoners van het groene huisje. Uiteraard 
zullen de bewoners twee nieuwe bomen planten. 

BIJZONDERE HISTORIE
We hadden al eerder een verhaal over het huis-
je gehoord, geen sprookje maar wel een tot de 
verbeelding sprekend verhaal. Dat kwam van een 
bewoner van de Croesenstraat. “Weten jullie dat 
het groene houten huis aan de Hendrik Roozenlaan 
een bijzondere historie heeft?” Nee, dat wisten 

De bekende 
ansichtkaart 
uit 1998.  
Foto boven: 
Na de kap 
november 
2022.

Haarlems  
Dagblad  
7 augustus 
1948.

lees verder op pagina 27 >>
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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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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.
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boek direct een
kennismakingstraining

boek direct een
kennismakingstraining

gratisgratis

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

•  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

NIEUWS VAN DE ORDE

Op 3 december 1948 is de trekking. Alle loten 
zijn verkocht, de 60.000 gulden is binnen. Van de 
loterij-opbrengst is later een pand aan de Anna 
van Burenstraat aangeschaft. Veel mensen hebben 
meerdere loten gekocht om meer kans te maken 
op de felbegeerde hoofdprijs; beschikbare wonin-
gen zijn in 1948 immers ook een schaars goed. 
De kegelbaan, waar de feestelijke bekendmaking 
van de winnaars wordt gehouden, puilt uit van de 
belangstellenden. Het winnende lot is ….. (trom-
geroffel) NUMMER 48253.

alweer dertig jaar woont. Zij troffen het huis aan 
in een zeer verouderde staat. Er waren sporen van 
plaatsen waar de kolenkachels hadden gestaan, 
met een luik in het plafond, zodat de warmte 
naar boven kon stromen. De familie De Keizer 
had zelf later centrale verwarming laten aanleg-

gen. Wat dat betreft had 
de prijs dus niet de luxe 
opgeleverd als beloofd. 
De badkamer was er ook 
door die vorige bewoners 
zelf ingezet. Van isolatie 
was weinig sprake: op 
de plankenvloer lag een 
zeil waarmee stoeptegels 
werden afgedekt, in de 
winter vroor het in de 
keuken. Een houten huis 
vergt veel onderhoud: 

aan de binnenkant was te zien dat de planken, die 
het dak vormgeven, zijn omgedraaid. Dat ge-
beurde na de verplaatsing van het huis vanaf het 
Wilsonsplein naar de Hendrik Roozenlaan, alwaar 
het geheel weer in elkaar is gezet. 

De huidige bewoners hebben het huis aan de 
buitenkant voorzien van nieuwe planken van een 
weersbestendige houtsoort en goed geïsoleerd; de 
achterkant is iets opgeschoven zodat de keuken 
wat ruimer is geworden. Maar verder lijkt er weinig 
veranderd; het uiterlijk in ieder geval niet, en van 
binnen is het huisje net zo knus als je je van buiten 
voorstelt. Eén grote verandering: het heeft een 
andere naam gekregen. De bewoners vonden de 

naam ‘Margriet’ te tuttig en waarom 
de bewoonster met Engelse roots 

de naam Mole-Hill (molshoop) 
koos, is wel duidelijk als je voor 
het huisje staat. Grote verande-
ringen zullen er niet meer ko-
men: het huisje is een gemeen-

temonument geworden. En zo 
staat het er nog lang, gelukkig.

Op het 
Wilsons-
plein 
1948.

Haarlems Dagblad 1 december 1948.

Haarlems 
 Dagblad  
11 februari 
1949.

‘ Verder lijkt er weinig 
veranderd; het uiterlijk 
in ieder geval niet’

 DE JONGSTE BEDIENDE
Dat lot is in handen van mevrouw M. 
Peetoom, helemaal geen dienstmeisje 
maar een vrouw van 33 die werkt bij het 
modemagazijn Schindeler aan de Cron-
jéstraat. Ze is er die avond niet bij. Of zij 
meedeed om een huis te winnen of een 
radio vertelt het verhaal niet, wel dat ze 
maar één lot had gekocht. Ze gaat er wo-
nen en bevestigt een naambordje met de 
naam ‘Margriet’ op het huis, maar na een 
jaar zet ze het huis te koop. De overleve-
ring meldt, dat ze bang was in het huis. 
In niet geïsoleerde houten huizen (en dat 
was het toen) kraakt het af en toe. Het kan ook zijn 
dat ze in haar eentje niet voldeed aan de voor-
waarden van het Huisvestingsbureau dat minimaal 
twee volwassen in het huis moeten wonen. Haar 
baas, meneer Schindeler, koopt het huis voor zijn 
dochter en haar kersverse man, meneer De Keizer. 
Daar leefden ze nog lang en vast wel gelukkig. In 
ieder geval kregen ze er kinderen, dat weten we 
uit eerste hand, en ze bleven er veertig jaar wonen 
zonder veel aan het huis te veranderen.

MOLE-HILL
Begin jaren negentig verkocht de familie De Keizer 
het huis aan de huidige bewoners: een (ook tot de 
verbeelding sprekend) echtpaar dat er inmiddels 
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a, het staat natuurlijk wel een beetje raar dat 
vraagteken, maar het waarom daarvan zal snel 
duidelijk worden. Maar laat ik me eerst maar 
even voorstellen, want vanaf de foto zal je me 
niet herkennen. Daarop sta ik met tweelingbroer 
Daan en ik ben dus Sjaan. Sjaan en Daan, je 

zou bijna gaan denken aan een komisch duo. ‘Sjaan en 
Daan altijd leuk op bruiloften of partijen’. Maar wij zijn 
behalve een tweeling ook nog kerstkinderen. Geboren op 
vierentwintig december en daar begint de ellende.

Vroeger, zo’n veertig jaar geleden, was het 
rond kerstmis altijd koud en daar landden 
wij dus uit het warme moederlijf op de 
kouwe aarde. Iedereen weet natuur-
lijk dat je naakt geboren wordt en 
van de warmte zomaar de kou in 
glijden vonden wij dus helemaal 
niks! De hele kraamafdeling 
schijnen wij bij elkaar gekrijst te 
hebben of zoals onze moeder zei: 
‘Jullie waren tweestemmig en luid 
aanwezig’. Wij werden dan ook 
meteen warm aangekleed en lekker 
bij Ma in bed gelegd. Niks geen kribbe 
en daar dan in je blootje op een pluk 
stro liggen, terwijl er ik weet niet hoe-
veel mensen naar je komen kijken. Trouwens 
tweepersoons kribbes bestaan er volgens mij ook niet. 
Wel kwamen er bij ons drie wijzen uit het oosten, zoals 
dat bij een kerstkind hoort. Mijn moeder komt namelijk 
uit Deventer en haar drie broers waren overgekomen om 
ons te bewonderen. Alle drie schoolmeester, dus met de 
wijsheid zat het wel goed. Dat was ook meteen de eerste 
en laatste keer dat wij familiebezoek kregen, want op 
verdere verjaardagen kwam er niemand.

Iedereen vierde Kerst thuis met de eigen familie of 
vrienden en dat scheen belangrijker te zijn dan de ver-
jaardag van een neefje of nichtje. We kregen wel kerstca-
deaus, maar een verjaardagscadeautje zat er niet in, ook 
op school niet. Waar andere kinderen de klassen rond 
mochten gaan om te trakteren en dan een kleinigheidje 

Leve het  
kerstkind?

kregen, wij dus niet! De kerstvakantie duurde toen ook 
al twee weken en daarna ging je natuurlijk je verjaardag 
niet nog eens dunnetjes overdoen. En dan die zouteloze 
grappen als: ‘Was het koud in je niksie in dat kribbetje? 
Neem maar gauw een dennenappeltje voor de dorst.’ 
En later toen ik als jong meisje wat rondingen begon 
te krijgen: ‘Kijk eens een echte kerstvrouw met ballen!’ 
Nu hoeven wij niet te klagen, want verjaardagen zonder 
bezoek van ooms en tantes aan wie we moesten laten 
zien hoe goed het op school ging en hoe mooi we een 

kerstliedje konden zingen, zijn ook niet ideaal.

Veel later kregen wij met kerstmis van 
de familie wel een cadeautje extra. Eén 

voor kerst en één voor jullie ver-
jaardag. Ik ben intussen getrouwd 

met Klaas en die is weer op 5 
december geboren. Hij heeft zo’n 
beetje dezelfde lijdensweg achter 
de rug als wij. Alleen mocht hij 
wel trakterend de klassen rond, 
want Sinterklaas viel nooit in een 

vakantie. Maar Sinterklaas is te-
genwoordig bijna verdrongen door 

de kerstman. De betekenis kerstmis is 
ook niet zo belangrijk meer, als er maar 

cadeautjes zijn. Sinterklaas heeft Zwarte 
Piet moeten ontslaan en ik vind dat er ook best 

wat aanpassingen bij de kerstman mogen plaatsvinden. 
Schaf die arrenslee met ingespannen rendieren maar af, 
dat komt de Partij van de Dieren ook beter uit. Rendie-
ren produceren behoorlijk wat keutels en dat is slecht 
voor het milieu. Trouwens kinderen denken vaak dat die 
keutels kerstkransjes zijn en dat geeft weer problemen 
thuis. Daan en ik pleiten er dan ook voor om de kerst-
man of -vrouw met een Tesslee hun werk te laten doen. 
Staande bij een met slingers behangen laadpaal leveren 
wij, als doorgroeide kerstkinderen, zo toch best nog een 
leuk plaatje op?

Vrolijke feestdagen toegewenst van Sjaan & Daan!!

(De echte namen zijn bij de redactie bekend.)

COLUMN WIM BITTER

‘Niks geen 
kribbe en daar 

dan in je blootje 
op een pluk stro 

liggen’

J
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Nape is dood
Ara’s uit landgoed Elswout weer 
samen - opgezet in Naturalis

 A ra Nape, de populaire tropische vogel die een eigen 
facebookpagina heeft en die jarenlang in zijn eentje 
rondvloog in Haarlem en het Ramplaankwartier, is 

dood. Nape (spreek uit Neep) wordt opgezet en gaat naar 
museum Naturalis, waar hij wordt herenigd met zijn vrouw-
tje Toos, met wie hij tot 2006 het araleven deelde in Elswout. 
Nape was de enige overgebleven nakomeling van een groep 
van een stuk of tien geelvleugelara’s die vanaf de jaren 
zeventig rondvloog in de buurt van Elswout. De papegaaien 
werden gehouden door Goof Brandwijk, die nabij Kraantje 
Lek een kinderboerderij bestierde. De vrij rondvliegende 
ara’s wisten tot verbazing van iedereen het toen nog barre 
Nederlandse klimaat redelijk te overleven. 

Uiteindelijk bleven er twee exemplaren over: Toos en 
Nape, vermoedelijk broer en zus. Ze nestelden in een oude 
beuk langs de Elswoutslaan. Tot een geslaagde voortplanting 
is het nooit gekomen. De eieren en uitgebroede baby-ara’s 
werden structureel gestolen door onbekenden. Ara’s zijn na-
melijk heel duur en de handel is lucratief. Geen nageslacht, 
dus toen Toos in 2009 stierf, moest Nape alleen verder.

In mei vorig jaar is hij gevonden en naar het Vogelhos-
pitaal in Haarlem gebracht. Vervolgens is hij naar Utrecht 
gebracht, waar hij in het ’Vogelziekenhuis’ werd opgenomen. 
Hij bleek onder meer te lijden aan hartritmestoornissen. 
Eind september ging zijn conditie opeens achteruit. Nape 
ging op de bodem van de kooi zitten. Ara’s doen dat nooit. 
Ook in de natuur niet, het is een risicovolle plek, met vossen 
of katten in de buurt, want het duurt altijd even voor ze van-
af de grond hoogte kunnen maken. Nape had erge last van 
zijn knieën. Uiteindelijk is besloten hem in te laten slapen. 

Begin november is Nape geprepareerd in museum Natu-
ralis. Bij het prepareren stond zijn opgezette maatje Toos er 
ook bij, want zij was al in Naturalis. Toos is mooi opgezet, op 
een stok in de collectiekamer, niet voor het publiek toegan-
kelijk, wel beschikbaar voor onderzoek. Er is ook genetisch 
materiaal van ze afgenomen. Omdat vele jaren jongen zijn 
gestolen, moeten er tientallen nakomelingen ergens in 
gevangenschap zitten…..

Bron: Haarlems Dagblad, 18 november 2022

 Nape is niet meer. Vandaag is hij ingeslapen. Sinds een 
dikke week speelde de jicht van Nape erg op en had hij 
bijzonder veel pijn. Middeltjes, pijnbestrijding, kriebels 
en goed eten mochten niet meer baten. Er kwam geen 
verbetering en nu is het lijden van Nape daarom vol-
bracht. We zijn bedroefd maar vooral dankbaar dat we 
Nape hebben leren kennen en nog zo lang bij ons thuis 
mochten verwennen. Zijn levensvreugde was bijzonder 
aanstekelijk ondanks zijn gevorderde leeftijd en z’n 
kwaaltjes. Zijn moed heeft ons zoveel geleerd. Zonder 
hem is het leven nu erg leeg. Het is hartverwarmend te 
zien hoeveel mensen met Nape meeleefden, in het wild 
en later bij ons thuis tijdens zijn pensioen. Over de hele 
wereld heeft hij harten geraakt met zijn indrukwekken-
de levensverhaal. We willen iedereen bedanken die hem 
gesteund heeft. Nape is minstens 28 jaar oud geworden. 
Maar zijn exacte leeftijd kennen we niet. Toos legde al-
tijd rond de 1ste van mei haar eerste ei van het seizoen. 
Nape | 1 mei 19?? Elswout - 1 oktober 2022 Leiden |
Bron: Facebook, De Ara in Elswout

Hendrien Koers
Acht jaar geleden in onze achtertuin

Annemieke Verberne
Vanaf 2010 een paar jaar thuiszorg verleend aan mw. Brandwijk. De 
ara’s en Nape kwamen daar dagelijks. Naast de deur stond een rek 
met houten bakken die gevuld werden met zonnebloempitten. Was 
altijd machtig als ze er zaten en je van zo dichtbij naar ze kon kijken.

Grace Innemee
Annemieke, we hebben Nicolien nog op de foto staan

De Ara in Elswout
Goof had ook Blauw-gele ara’s. Die waren heel tam en 
kwamen soms plots op de schouders van bezoekers van 
Elswout zitten. Blijkbaar kon niet iedereen dat waarde-
ren. Een foto uit die tijd.

Haitse Hoekema
Gaby Beerden 25 mei 2020. Vloog uit z’n boom bij de ingang van 
Middenduin.

Massie Mas
Einde van een tijdperk. Het was altijd zo’n kado-
tje als hij opeens kwam overvliegen. Zijn kenmer-
kende krassende geluid kondigde hem dan al aan. 
Bedankt voor jullie goede verzorging. Hij zal zeer 
gemist worden.

Caroline Theyse
Hoewel Nape normaal gezien niet in onze buurt 
zou wonen, was het toch bijzonder dat hij hier 
leefde. Zijn geluid tijdens het vliegen door onze 
buurt was zo herkenbaar. Dat bracht mij altijd veel 
vreugde, zodra ik m hoorde, snel naar buiten om 
hem te zien vliegen. Al een tijdje uit de buurt, bij 
goede verzorging…. Dank voor de verzorging. 

Rocco van Wort
Ben er verdrietig van, ik kreeg van de week een her-
innering op FB van een paar jaar geleden dat die in 
de boom voor ons huis zat. Rust zacht lieverd.

Gelezen 
in de 

regionale 
kranten

NATUUR ROND DE WIJK

Els Holthuis 
Nape in de perenboom van mijn buren, een paar 
jaar geleden!

Een 
greep uit 

de reacties 
op Facebook: 

De Ara van 
Elswout

Wijkkrant Ramplaankwartier   3130   Wijkkrant Ramplaankwartier



 Z aterdag 5 november 
2022 heeft de Stich-
ting Tuin van Haarlem 

de jaarlijkse Duinvlietsbos- 
meewerkdag georganiseerd. 
14 liefhebbers verzamelden 
zich rond 10 uur op het hon-
denuitlaatveldje en werden 
door onze rondleider George 
getrakteerd op koek en door 
boswachter Rien voorzien 
van koffie. Na de briefing 
door Rien werden de handen 
uit de mouwen gestoken. Om 
een uur of 3 waren het bam-
boebos en de braamstruiken 
gedecimeerd, de paden met 
boomstammetjes gemar-
keerd en was de duinrel weer 
leeg geharkt.

De lunch bestond uit 
heerlijke belegde broodjes, 
die door de Stichting waren 
verzorgd. Ondertussen 
werden door Rien allerlei 
wetenswaardigheden over 
het Duinvlietsbos verteld. 
Wat was het een klus en wat 
hebben we geluk gehad met 
het weer, droog en een prima 
temperatuur; eigenlijk te 
warm voor de tijd van het 
jaar, zou de weerman zeggen. 
Het was intensieve, maar een 
zeer geslaagde werkdag. Rien 
was trots op ons en bedankte 
ons voor de inzet middels 
een flinke zak Kruidenthee 
uit de natuur.

Ook volgend jaar oktober 
krijgen al onze donateurs 
weer een uitnodiging en 
zullen er ongetwijfeld andere 
noodzakelijke werkzaamhe-
den op ons staan te wachten. 
Hou ook onze website  
www.tuinvanhaarlem.nl  
in de gaten. 

W oensdagavond 30 november 
was het zover, de vrienden-
avond van de Stichting Tuin 

van Haarlem. Ongeveer 80 vrienden en 
genodigden hadden zich verzameld in de 
voetbalkantine van Alliance. Voorzitter 
Kees Hulsman opende de vergadering, 
waarin hij terugblikte op de geschiedenis 
van de Stichting die ongeveer 25 jaar 
bestaat. De avond staat in het teken van 
nieuwe plannen voor de ontwikkeling van 
het Westelijk Tuinbouwgebied. Jeroen van 
Herk, programmamanager van het Natio- 
naal Park Zuid-Kennemerland, onder-
zoekt in opdracht van meerdere partijen 
(Provincie NH, Gemeente Bloemendaal, 
Haarlem, PWN, hoogheemraadschap Rijn-
land, Staatsbosbeheer, NPZK) naar verbe-
tering van het Westelijk Tuinbouwgebied. 
Dit gebied is een strandvlakte tussen 
duinen en de stad. De voorzitter geeft aan 
bij de start van de uitleg dat de Stichting 
van oudsher ijvert voor, hoe meer natuur 
hoe beter, niet te veel recreatiedruk, stop 
met landbouwgif en hou het gebied open.

Jeroen heeft eerst een grote inventari-
satie gedaan bij allerlei belanghebbenden 
in het gebied. Ondernemers, tuinders, de 
Stichting Tuin van Haarlem, de honden-
uitlaat service en nog vele anderen. Wat 
zijn hun belangen en wat willen zij. Dat 
heeft een grote aantal wensen opgele-
verd, zowel op het gebied van recreatie, 
tuinbouw, natuurontwikkeling en andere 
zaken. Echter ook het vergroten van de 
watercapaciteit, versterken van biodiver-
siteit en het verhogen van de waterkwa-
liteit. Allemaal zaken die ook vanuit de 
overheid ondersteund worden. Er zijn 

echter ook belangrijke schuurpunten. 
Op welke tuinbouw gaan we ons richten, 
hoeveel recreatiedruk kan het gebied aan, 
waar komen de ommetjes.

Vragen uit de zaal komen er ook, bv kan 
er ook iets gedaan worden voor kano-
vaarders. Of, hoe zeker is het dat erg geen 
woningbouw komt. Kan er iets gedaan 
worden aan de lichtverspreiding van het 
tennispark. Sommige vragen worden 
meegenomen door Jeroen naar de op-
drachtgevers. Woningbouw is duidelijk, er 
komt geen woningbouw, daar is de politiek 
eensgezind in. Het gebied is te uniek om te 
bebouwen, zeker als we al weten dat Haar-
lem de derde versteende stad van Neder-
land is. De schuurpunten worden verder 
besproken, want deze inventarisatie door 
Jeroen moet leiden tot echte planvorming 
waarin waarschijnlijk de gemeente Haar-
lem het voortouw gaat nemen.

Natuuronderzoeker Marco van Wie-
ringen laat in zijn presentatie zien wat 
voor moois er allemaal al te zien is in het 
gebied. Marco richt zich voornamelijk op 
wat er zwemt, vliegt en kruipt langs de 
slootjes in het Westelijk Tuinbouwgebied. 
Het zijn schitterende foto’s die grote be-
wondering oogsten. Zwanemosselen maar 
ook kreeften, van alles passeert de revue.

De bijeenkomst wordt afgesloten met 
een oproep tot meer donateurs, want de 
Stichting wil graag tot minimaal 1000 
donateurs groeien zodat er nog meer in-
vloed uitgeoefend kan worden. Na afloop 
is het gezellig napraten en de Stichting 
krijgt het advies: organiseer meer zulke 
avonden, want zo wordt de hele omgeving 
erbij betrokken. 

Plannen Westelijk Tuinbouwgebied

Meewerkdag
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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

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
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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?

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

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

#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

* *

Podcast Tierelier  
publiceert wisent special
Tierelier, de natuurpodcast van 
Zuid-Kennemerland, publiceerde 
maandag 21 november een special 
over de wisenten in het Kraansvlak.
IVNers Eric van Bakel en Ronald 
Cassee gaan op stap met boswachters 
Simone de Maat en Ruud Maaskant 
(PWN). Geholpen door de GPS-trac-
kers van de wisenten is de kudde snel 
gevonden. In deze uitzending krijgt u 
uitgebreide informatie over Europa’s 
grootste landdier. Begin van de 20e 
eeuw was de wisent (de Europese 
bison) in het wild uitgestorven. Vanaf 
de jaren-20 maakt de wisent door 
uitgekiende fokprogramma’s (een 
bescheiden) come-back en is in een 
aantal landen ook weer in het (semi) 
wild te bewonderen, waaronder het 
ten zuiden van de Zeeweg gelegen 
Kraansvlak.
Tierelier is een samenwerking 
van IVN Zuid-Kennemerland, de 
Zandvoortpodcast, Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland, Thijsse’s Hof 
en de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Wekelijks is er een nieuwe 
publicatie, waarbij thema’s en nieuws 
elkaar afwisselen. Tierelier wordt 
gepubliceerd op een aantal bekende 
streamingservers (waaronder Spotify) 
en is te benaderen via een aantal 

websites van 
de hierboven 
genoemde 
partners.
Ronald Cassee, 
IVN Zuid-Ken-
nemerland

 S taatsbosbeheer organiseerde op 
zaterdag 12 november een open 
dag over de plannen ‘Elswout 

als gastvrije culturele buitenplaats.’ 
Tijdens de goed bezochte middag in de 
Modelboerderij heeft Staatsbosbeheer 
buren, betrokkenen en bezoekers toe-
gelicht hoe Staatsbosbeheer Elswout 
met haar unieke natuurwaarden, 
markante geschiedenis en cultuurhis-
torische parels voor de toekomst wil 
behouden.

De bezoekers van de open dag 
konden uitgebreid spreken met de 
verschillende medewerkers van Staats-
bosbeheer, ecologen, architecten en 
de projectleider over de verschillende 
thema’s zoals de herinrichting van de 
parkeerplaats, verduurzaming van de 
gebouwen en de natuur op Elswout. De 
nieuwe bestemming en verduurzaming 
voor de nu nog leegstaande gebouwen, 
kon op veel positieve aandacht van de 
bezoekers rekenen. Kritische gelui-
den waren er ook van mensen uit de 
omgeving die zich zorgen maken over 

Plannen Elswout positief 
en ook kritisch ontvangen

de veranderingen. De betrokkenheid 
van de omgeving bij Elswout bleek ook 
uit het grote aantal aanmeldingen voor 
de in 2023 te starten gebruikersgroep. 
Ook werd er flink gehoor gegeven aan 
de oproep voor vrijwilligers voor het 
nieuwe clean-team op Elswout. De in-
gediende vragen en opmerkingen wor-
den komende tijd uitgewerkt en waar 
nodig neemt Staatsbosbeheer contact 
op. De volgende stap is het indienen 
van de omgevingsvergunning voor de 
verduurzaming van de gebouwen: het 
Poortgebouw Zuid, Koetshuis Oost en 
de werkschuur.Op de website: elswout.
staatsbosbeheer.nl  is alles rondom het 
project eenvoudig en snel te vinden.

Lukte het niet aanwezig te zijn? Elke 
1e vrijdag van de maand tussen 14.00 
en 16.00 uur zijn de boswachters in 
de Jachtkamer aanwezig voor vragen, 
wensen en ideeën. Aanmelden hier-
voor is niet nodig.

Meer informatie: Locatiemanager 
Elswout: Christine Meeusen:  
elswout@staatsbosbeheer.nl

Aangepaste openingstijden 
bezoekerscentrum
Vanaf 1 december tot 1 februari is het 
Bezoekerscentrum De Kennemerdui-
nen geopend van 10.00-16.00 uur. Na 
zonsondergang is het Nationaal Park 
niet meer toegankelijk voor publiek. 
Omdat het in deze maanden al vroeg 
donker is, sluit het bezoekerscentrum 
daarom ook eerder haar deuren.

Boswachtersblog: Schemer in de duinen

 H et is herfst en de dagen wor-
den geleidelijk aan korter. Met 
de ingang van de wintertijd is 

het ’s avonds een uur korter licht. Ten-
minste dat geldt voor ons. Voor dieren 
zit dat anders, die houden zich aan het 
ritme van de zon. Dat betekent dat we 
vanaf zonsopkomst het duin in kunnen 

en dat de duinen bij zonsondergang 
sluiten, want daarna zijn de duinen het 
domein van de dieren. Maar waarom is 
dat eigenlijk? En welke tijd bedoelen we 
met zonsopgang en zonsondergang?

Het hele artikel vindt u op de website; 
www.np-zuidkennemerland.nl onder het 
kopje nieuws.
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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


