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De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van  
22 april 2023. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 31 maart 2023 
op de adressen: Gilles Schoolmeesterlaan 28 en Bloem- 
veldlaan 43 of via wijkkrantramplaankwartier@gmail.com 

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 28 maart 2023. 
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7 dagen per week geopend 
vanaf 10:00 uur

voor lunch, borrel, diner 
en zaalverhuur

De lente komt eraan!

Veel nieuws bij 
Kraantje Lek!

Gloednieuw interieur
Nieuwe menukaart,

 de gehele dag te bestellen
   Elke vrijdag: kampvuuravond!

 Nieuwe terrasoverkapping

Elke wo & do: elke tafel 
van 4 personen 
of meer ontvangt

een gratis fles 
huiswijn!

Kaasfondue
actie!

24 februari: 
Feestavond met DJ!

€ 50,- p.p. incl. 
onbeperkt bier, 

huiswijn, frisdrank en 
3 rondes 

bittergarnituur
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En wij danken de bevlogen leden van de wijkkrant, 
en het prachtige podium dat zij ons allen bieden. 

Ter zake. Deze opening van de vergadering 
inspireerde wijkraadslid Jurgen Woudwijk om een 
stukje over Kiez te schrijven, verbondenheid op z’n 
Berlijns. U vindt dat verderop in deze wijkkrant. 

Er is een initiatief om meer ‘struikelstenen’ in 
onze wijk te gaan plaatsen, en daar ook de Beatrix-
school bij te betrekken. Vrijdag 27 januari werd er 
ook al een struikelsteen geplaatst, voor Schoon-
oordlaan 10. Ook hierover leest u meer in deze 
wijkkrant, in een stuk van… Bert Bouquet. 

Andere wijkgenoten zijn bezig een project met 
ouderen op poten te zetten. Ook hierover leest u 
meer in deze wijkkrant. 

Over het parkeerbeleid van de gemeente zijn de 
nodige reacties teruggekoppeld en is het nu even 
afwachten waar de gemeente mee komt. Onze 
eigen chroniqueur Frans van Deijl wijdt er in de 
wijkkrant zijn column aan. 

Bij mijzelf kwam het idee op om de prachtig 
gerenoveerde speeltuin misschien nog enkele 
bomen cadeau te doen, en dat werd breder in de 
vergadering gevoeld. Ik sprak aanjager en verant-
woordelijke Ties van Dijk hier vervolgens over aan, 
teruglopend van de Beatrix op een vroege ochtend, 
en ook hem leek dit geen gek idee. Zo’n negen 
bomen, boompjes eigenlijk, ga ik proberen in te 
brengen via het Urgenda-initiatief MeerBomen.nu, 
waar ik deze herfst voor het eerst mee in aanraking 
kwam. Ik kan eenieder dit aanraden. Je kunt zelfs je 
eigen tuin(tje) als ‘bomenhub’ aanmelden en dan 
komen de bomen letterlijk, zoals mijn kinderen van 
8 en 7 om de haverklap zeggen, naar je toe. 

Verder kwam ter tafel dat de inwoner die de ver-
keersituatie Schoonoordlaan-Ramplaan aankaartte 
tevreden lijkt te zijn, maar dat gaan we nog even 
na. Tegelijkertijd kwam het idee op om de gemeen-
te toch ook te suggereren een drempel te plaatsen, 
maar dat schijnt voor de streekbus een probleem 
te zijn. Toen werd het idee geopperd om wellicht 
een versmalling aan te brengen. De smalte van de 
Rollandslaan is veel besproken, ontegenzeggelijk is 
dat het de snelheid van auto’s flink naar beneden 
brengt, in ieder geval wanneer een tegenligger zich 
aandient. 

Uiteraard was er de update van Eelco Fortuijn 
over het Zonnewarmte-project. Ook zij hebben het 
op dit moment niet altijd even makkelijk om goede 
mensen te vinden. Bekwame lieden die ook nu de 
tijd weten in te ruimen om maatwerk en zorgvul-
digheid te leveren bij het isoleren van (oude) wo-
ningen en het aanbieden van verduurzamingsmo-
gelijkheden. Zij ploeteren echter ijverig verder. Op 
21 februari is er in de gymzaal van de Beatrixschool 
weer een bijeenkomst. 

De volgende wijkraadsvergadering is 28 maart 
in de Blinkert, en kopij voor de volgende wijkkrant 
dient u aan te leveren voor 31 maart. 

Namens de wijkraad Ramplaankwartier,  
Maarten Abspoel, voorzitter

inspraakgelegenheden, opnieuw ingericht wordt. 
Vanaf 5 hoog kijk ik nu – enkele korte momenten 
per dag – op de áchterkant van de Bavo, en lángs 
de Bavo, richting onze wijk, waar onmiskenbaar de 
groene zoom van grote bomen begint. Waar mijn 
vrouw geregeld thuis zit te werken, en mijn kinde-
ren naar school gaan. 

Behalve het vertrek van Bert zijn daar ook nu 
weer vermaledijde plannen van de gemeente. Ook 
nu weer met de beste intenties. (Met ironie ge-
schreven, voor alle duidelijkheid.) Men wil andere, 
nieuwe vormen van participatie en democratie sti-
muleren en organiseerde daar ook een bijeenkomst 
voor. Bert was erbij, en onder de indruk. Hij raadt 
de website InSearchOfDemocracy.com hierover aan, 
en schreef in deze wijkkrant een stukje over zijn 
ervaringen van die dag. 

Een en ander zorgde voor een reflectieve en 
bezielde opening van deze wijkraadsvergadering. 
Wijk(raad) Ramplaankwartier… waar staan we..? 
Wie zijn we? Wat doen we? Wat maken we er van… 

Al gauw vielen er mooie woorden, en was er 
hartstocht te bespeuren! De Wijkraad… gaat door!  
Geografisch hebben we zo’n duidelijk afgebakende 
wijk in de schoot geworpen gekregen… als we dát 
geen handen en voeten weten te geven… En het is 
ook goed om dat handen en voeten te geven, ont-
moetingen te organiseren, aanspreekpunt te zijn, 
aanjager, bemiddelaar, signaleerder. Dat is in ieder 
geval wat wij beogen, met u, ons, allen. Jong, oud, 
druk, eenzaam, net verhuisd of al een heel leven 
hier achter de rug. Wij hopen met u in contact te 
blijven, en dóór u levendig en relevant te blijven. 

Wijkraad… wie zijn wij?
In de vorige wijkkrant kondigde Bert Bouquet 
na negen jaar zijn afscheid aan als voorzitter.  
Op de wijkraadsvergadering van 24 januari  
bedankte ik hem voor zijn inzet, aanspreek-
baarheid, fatsoen, overzicht en punctualiteit.  

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

 M áár ik bekritiseerde hem ook. Want 
wat hij nu deed kán helemaal niet: 
weggaan zonder zijn opvolging 
geregeld te hebben. Bert was echter 

onverbiddelijk. En terecht. Híj had er alles aan 
gedaan. Ons wijkraadsleden er herhaaldelijk op 
geattendeerd, een oproep in de vorige wijkkrant 
geplaatst, en nu zou hij niet keren. Ook zou hij niet 
direct verdwijnen! Belezen als altijd verscheen hij 
op de vergadering en duidde en versnelde verschil-
lende dossiers. Bescheiden nam hij tegelijkertijd de 
taak van notulist op zich. Bert, bedankt. En wat fijn 
dat je actief blijft. In die hoedanigheid durfde ik het 
aan een stap naar voren te doen, en wil ik mij bij 
deze aan u presenteren als uw nieuwe wijkraads-
voorzitter. Een oorverdovend gejuich steeg die 
avond op uit De Blinkert! Nee, dat niet. Maar goed, 
er wás iemand. En binnenkort maken wijkraadslid 
Tula van de Sanden en ik er wellicht een duo-rol 
van, als zij het dan iets minder druk heeft met haar 
baan in het Spaarne Gasthuis. 

Ikzelf ben onlangs aan een baan bij de provin-
cie begonnen, als projectmedewerker bij Beheer 
en Uitvoering. Het provinciekantoor ligt aan het 
Houtplein, dat nu, na verschillende zienswijzen en 

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

 H et liep storm op de 
eerste dag dat de 
recyclewagen van 

Spaarnelanden in het Ramp- 
laankwartier geparkeerd  
stond. Meer dan honderd 
buurtbewoners kwamen 
spulletjes inleveren. “Dit is 
geweldig”, zegt Jurgen (van 
de Wijkraad), terwijl hij de 
spullen uit zijn tas haalt. “Nu 
hoef ik niet meer naar de 
Waarderpolder met de auto, 
door de stad. Het milieuplein 
van Bloemendaal is dichterbij, 
maar daar zijn wij als Haar-
lemmers jammer genoeg niet 
welkom.” Ook Riekje, die al 
54 jaar in de wijk woont, is 
superblij met de recyclewagen. 

“Ik heb vandaag oude plastic 
bakjes ingeleverd, batterijen 
en een oude mixer. Die stond 
al tien jaar in de gang.”  

De recyclewagen van Spaar-
nelanden staat op woensdag in 
de even weken van 9 tot 11 uur 
op de Rollandslaan tegen-
over de Dekamarkt. Je kunt er 
kleine elektrische apparaten 
inleveren, ijzer en metaal, 
spullen van hard plastic zoals 
speelgoed, kleine stukjes hout, 
piepschuim, vetten en klein 
chemisch afval zoals batterij-
en, medicijnen en verfresten. 
De spullen moeten in een gro-
te boodschappentas passen.

Voor meer info:  
spaarnelanden.nl/wagen

Foto boven: 
Ramplaankwar-
tier wijkraads-
leden april 2022 
bijeen in de 
Fablohal met 
de redactie van 
de wijkkrant en 
website. 
V.l.n.r Ingrid 
Schenk, Jolanda 
Koster, Ronald 
Mattern, Jürgen 
Woudwijk,  
Bert Bouquet, 
Adrie Pancras, 
Evert Root, 
Hanky Stolvoort, 
Joop K. de Vries, 
Eelco Fortuijn, 
Jacqueline  
Moerkerk*, Anne- 
lies Homburg* 
en Maarten 
Abspoel. Foto 
Dirk Kruyder.
*niet zichtbaar

Spaarnelanden 
komt naar ons toe!

Buurtbewoner 
Riekje met Jane 

en Mitch van 
Spaarnelanden

NIEUWS UIT DE WIJK
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 bloembollen
diverse soorten

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

vanaf 3.95

 H adden wij, Uit de Wijkjes, eindelijk 
onze autoschaamte van ons afge-
schud en een tweede boodschap-
penautootje aangeschaft van een 

oud vrouwtje die daar nog nooit mee had 
gereden, brandt in Haarlem de discussie los 
over betaald parkeren. Ook in ons verrukkelijk 
gelegen wijkje. Reden: de stad raakt te vol met 
auto’s, wat ten koste gaat van groen, bereikbaarheid en 
van nog zo wat. Maar, bedacht ik en helaas pas ruim na 
het verstrijken van de inspraakprocedure, aan parkeer-
gedrág wordt zelden aandacht besteed, terwijl met wat 
meer inschikkelijkheid van ons allemaal al die autootjes 
prima zouden passen, waardoor dat betaald parkeren 
overbodig wordt. Ik maakte een snelle inventarisatie op 
basis van ervaringen uit verschillende straten, lanen en 
pleintjes, en dat leverde het volgende patroon op.

Zo blijken wij meer dan eens onze auto’s tamelijk 
lukraak te parkeren, waar zoveel mogelijk aanschuiven 
gewenst zou zijn. Dan heb ik het niet over de bood-
schappenautootjes, want als je naar die van ons alleen al 
wijst, krimpt ze van verlegenheid ineen. Nee, dan heb ik 
het vooral over die wat grotere jongens die bovengemid-
deld gesteld lijken op ruimte, aandacht en overdaad.

Ook goed ‘scoren’ degenen die hun vehikel bij het 
vooruit inparkeren ‘vergeten’ terug te draaien, zodat 
het achterwerk hunner koetsjes half op de rijweg blijft 

Aanschuivuh!
staan en daarmee een vlotte doorstroming een 

uitdaging wordt. En hoe ingewikkeld is het 
om even op te letten of men de luxewagen 
niet net voor of over een van gemeentewege 
gefinancierd afritje op de stoep voor fietsers, 

rolstoel- en rollatorgebruikers heeft gestald?
Zelf blijven wij evenmin van malligheden 

op dit vlak verschoond. Zo heb ik de gewoonte 
ontwikkeld om de familiewagen voor het slapen gaan 
pal voor mijn deur geparkeerd te willen hebben. Het 
idee alleen al dat hij, het is een ‘hij’ maar vraag me niet 
waarom, ‘s nachts in een andere straat staat, helemaal 
alleen en in de kou, onverdraaglijk is. Ik meld het niet 
graag maar het is voorgekomen dat ik in het holst van 
de nacht in m’n kamerjas en op m’n sloffen driehonderd 
meter verderop naar de wagen liep, als een haas omkeer-
de en terugreed naar het zojuist vrijgekomen plekje voor 
m’n deur. 

Maar zoals gezegd, de inspraakprocedure is voorbij, 
ons lot ligt in handen van de boven ons gestelden. Of 
moet ik Mevrouw uit de Wijk er langzaam op gaan voor-
bereiden dat dat boodschappenautootje (voor de eerste 
auto betaal je straks 117 euro per jaar, voor de tweede 
438 euro) toch misschien terug moet naar het oude nest 
van het oude dametje, zijnde een royaal bemeten garage 
waar de radiator, crisis of niet, altijd behaaglijk gloeit?
 Frans van Deijl

FRANS UIT DE WIJK

‘Zo blijken wij onze auto’s tamelijk lukraak te parkeren’
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Fiduce Financieel Adviseurs 

M A R K  A M A M A

Of het nu zakelijk is of privé,  
u dient altijd een rustig idee  
te hebben bij uw financiële  
situatie. 

Onze adviseurs kunnen  
ondersteunen bij het  
behalen van uw  
persoonlijke doelen.  
Met kennis van zaken  
en met plezier! 

• Verzekeringen privé 
• Verzekeringen zakelijk 
• Inkomensverzekeringen 
• Levensverzekeringen 
• Financiële planning 
• Pensioen 

 
 

T 023-5266513 | E info@fiduce.nl | Herenweg 149 
2106 MH | Heemstede | www.fiduce.nl 

Sparkz Networking  
Het ondernemersnetwerk regio Kennemerland
Elke maand 2 netwerkevents

LuukRensen@SparkzNetworking.nl
www.sparkznetworking.nl

Anneloes Aalders    
Dierenarts - Acupuncturist

mail@avacare.nl
www.avacare.nl

Mobiel 06 11 32 62 92

Acupunctuur voor dieren

Avacare_visitekaartje LV.indd   1 01-06-17   16:39
Avacare_visitekaartje LV.indd   2 01-06-17   16:39
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en advies inwinnen over het vraagstuk, zodat 
zij geïnformeerd beslissen.

Grondbeginselen van nu: herschrijven van 
de grondwet -IJsland deed het! Uit 1.000 gelote 
burgers was een groep van 25 IJslanders samen-
gesteld. Zij schreven samen in vier maanden 
een nieuwe grondwet. In de weekenden werden 
conceptteksten op het internet openbaar ge-
maakt voor feedback van de rest van de bevol-
king. Uiteindelijk stemde maar liefst 75 procent 
van de bevolking voor het nieuwe voorstel - en 
aanpassing van de rechten van de mens - inclu-
siever, en met rechten voor de natuur.

Van kinds af aan: democratische spellen 
zoals Terra Nova gebruiken - een spel en dis-
cussietool om lastige maatschappelijke thema’s 
bespreekbaar te maken. Aan de hand van een 
verhaallijn op een onbewoond eiland discus-
siëren spelers over hun ideale samenleving. 
Tijdens hun avontuur worden ze uitgedaagd 
door morele dilemma’s. Ze verkennen wat voor 
hen ‘juist’ is en wat niet en nemen het heft in 
eigen handen om hier iets voor te organiseren. 
En: democratie in scholen brengen om kinderen 
al jong ervaring op te laten doen met democra-
tisch handelen, door mee te doen aan schoolra-
den die mee kunnen beslissen.

Meer dan de mens: stem van de natuur - om 
die een plek te geven in regelgeving en besluit-
vorming. Eco mapping - een visuele represen-
tatie van de relaties tussen een individu en zijn 
of haar sociale omgeving, op micro, mezzo en 
macroniveau. 

Enkele interessante websites over nieuwe  
democratie zijn: www.insearchofdemocracy.com
vng.nl/artikelen/introductie-thorbecke-2024
https://www.lisahu.nl/terra-nova/

Betere afspiegeling: stem op een vrouw, dat wil 
zeggen bij gelijke geschiktheid stemmen op een 
vrouw als die lager op de lijst staat, om zo tot een 
evenredigheid te komen van mannen en vrouwen, 
en vorming van permanente burgerraden via loting. 

En: vorming van lokale partijen zonder ideologie: 
in Engeland was een groep burgers in het plaatsje 
Frome zo klaar met de dominantie van landelijke 
partijen in lokale discussies, dat zij de IfF (In-
dependence for Frome) oprichtten. De ifF is een 
lokale partij van onafhankelijke burgers, zonder 
partij-ideologie. Bij de verkiezingen in 2015 en 
2019 haalde deze partij álle zetels.

Tussen de mensen: dialoogcirkels - een oor-
spronkelijk Zweedse methode, waarbij burgers in 
verschillende rondes aan de slag gaan met een the-
ma. Tijdens de eerste ronde gaan ze in drie sessies in 
gesprek op persoonlijk vlak, over vragen als ‘wie ben 
je’ en ‘wat voor waarden streef je na’. Deelnemers 
leren elkaar dus goed kennen en gaan respectvol 
om met de alternatieve meningen en zienswijzen. 
Vervolgens gaan zij in dialoog tijdens de tweede 
ronde in drie sessies een maatschappelijke uitdaging 
oplossen. In Zweden is 50 procent van de volwassen 
bevolking lid van 1 of meer dialoogcirkels.

Betrokken kiezen: stemmen op thema’s in plaats 
van op partijen en liquid democracy- uit Zweden. 
Een raadslid van een partij brengt de agenda-
punten waarover in de raad gestemd moet gaan 
worden naar de website van de partij. Iedereen mag 
meediscussiëren en daarna mogen de partijleden 
via een poll stemmen. De uitslag wordt door het 
raadslid overgenomen in de raadsvergadering. Voor 
zij stemmen, kunnen leden van de partij informatie 

Nieuwe democratie
De gemeente Haarlem organiseerde half 
januari 2023 in de Gravenzaal voor 120 leden 
van diverse Haarlemse organisaties een 
bijeenkomst over Nieuwe Democratie.

 L ucas de Man en zijn medespeelster (van 
stichting Nieuwe Helden) namen de zaal 
mee in hun al jaren lopende onderzoek 
naar de geschiedenis, het nu en de toe-

komst van de democratie (het Griekse demos-kratos 
= letterlijk volks-bestuur). Zij gaven de aanwezi-
gen een historisch overzicht van het ontstaan van 
democratie, niet alleen in Athene bij Pericles (in de 
5e eeuw voor Christus), maar overal in de wereld 
op verschillende plaatsen. In Australië bleek zelfs 
al 40.000 jaar geleden een vorm van democratie be-
staan te hebben. Fundamentele elementen van een 
democratisch proces zijn: recht op initiatief, recht 
op spreken, stemrecht en gelijkheid. De kern is dat 
je als burger iets te zeggen hebt en mee kunt beslis-
sen in een politiek proces. De zaal werd gevraagd 
welke onderwerpen volgens hen essentieel waren in 
een democratie en hen werd uitgedaagd om in twee 
tegengestelde kampen die punten te verdedigen, 
aan de hand van vragen als: hoe kunnen wij als bur-
gers actiever meebeslissen en oplossingen aanrei-
ken? Hoe kunnen wij ons voldoende vertegenwoor-
digd voelen? Hoe bepalen we samen de politieke 
agenda? De zaal werd vervolgens meegenomen op 
een reis langs democratische innovaties in Europa. 
Aan de hand van de website insearchofdemocracy.
com werd inzicht gegeven in een aantal zeer inspi-
rerende nieuwe initiatieven in verschillende landen, 
aan de hand van de volgende 6 thema’s:

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

TEKST  
BERT BOUQUET
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 H allo allemaal!  
Voor degenen die mij 
nog niet voorbij hebben 

zien komen, stel ik me ook graag 
hier even voor.

Ik ben Fleur en sinds 1 januari 
ben ik met veel plezier begonnen 
als toezichthouder bij Speeltuin 
Ramplaankwartier. Je zult mij er 
vaak zien op woensdag-, vrijdag- 
en zondagmiddag. 

Als ik er ben kan er gebruik 
gemaakt worden van het toilet 
en zullen vaak de fietsjes, stepjes 
en skelters buiten staan om mee 
te spelen. 

Binnenkort start ook de 
verkoop van wat drinken en 
kleine snacks en zijn er ideeën 
om verschillende activiteiten te 
gaan organiseren. Het lijkt me 
natuurlijk ook leuk om samen 
iets te bedenken of gebruik te 
kunnen maken van jullie ideeën.

Hopelijk zie ik jullie dus snel 
in de speeltuin en kunnen we 
persoonlijk kennis maken!

Groetjes, Fleur 

 Elke derde vrijdag van de maand bieden wij ouderen (en jonge-
ren!) uit de buurt de mogelijkheid om soep te komen eten in 
de speeltuin (Croesenstraat) en elkaar te ontmoeten. Onder 

het genot van een kop soep een praatje maken, misschien samen een 
spelletje spelen of wellicht muziek maken, contacten leggen, alles 
mag en niks moet! 

Wanneer: we starten op de derde vrijdag van maart (17/03/2023). 
De ontvangst met koffie en thee is vanaf 15.30 uur en het duurt tot 
18.00 uur. De kosten zijn voor ons, gezellig als je er bent. 

Vervoer: wanneer je moeite hebt om daar te komen horen wij dat 
graag, dan gaan we kijken wat we kunnen regelen.

Contact: heb je vragen? Suggesties? Aanvullingen? Of de wens om 
een handje te helpen laat het ons weten!  
Eva van Steenbergen evansteenbergen@reos.nl | 06 34131410  
Ties van Dijk ties@breakinghabits.nl | 06 54686445

De padden en salamanders in en om onze wijk 
worden weer wakker uit hun winterslaap en slaan 
aan het trekken! Vrijwilligers gevraagd om zoveel 
mogelijk beestjes in leven te houden. Meld u aan 
en doe mee s.v.p. Stuur hiervoor een mail naar de 
wijkraad. In de Wijkkrant van april 2021 stond er 
hierover een reportage met aanjager Petra Zuuren-
donk. U kunt het teruglezen in de PDF op onze site 
www.ramplaankwartier.info/wijkkrant

Soep & Ontmoet
Speeltuin Ramplaan

Vrijwilligers gevraagd

Nieuwe gezicht
in de speeltuin

NIEUWS UIT DE SPEELTUIN
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G emeenten experimenteren al enke-
le jaren met nieuwe vormen van 
democratie met als doel inwoners 
actiever te betrekken bij beleids-

ontwikkeling en besluitvorming. Publieke 
instituties staan flink onder druk en zoeken 
naar manieren om het dalende vertrouwen in 
de overheid weer terug te winnen. 

In het algemeen wordt positief gereageerd op de 
ontwikkeling ten aanzien van meer en nieuwe vormen 
van democratie. Ook in onze wijk zien veel bewoners het 
nut. Maar let op: deze ontwikkeling heeft direct impact 
op de toekomst van de wijkraden.

Afgelopen november is in de Raad van Haarlem 
(geëmotioneerd) gedebatteerd over de “Startnotitie van 
wijkraden naar wijkplatforms”. Anders dan de inrichting 
van een wijkraad wordt een wijkplatform hierin om-
schreven als “…een netwerk van bewoners, ondernemers 
en anderen in een wijk”. Iets verderop in de notitie staat 
dat “…de verwachting is dat de overgang van wijkraden 
naar wijkplatforms tot gevolg heeft dat de verordening op 
de wijkraden wordt ingetrokken.” 

Wat staat ons te verwachten? Is de “Nieuwe Democra-
tie” tevens het einde van de wijkraden? Naast de vorm 
en samenstelling onderscheidt zich een wijkplatform ten 
opzichte van een wijkraad namelijk ook in schaal. En dan 
kan het zo maar gebeuren dat de wijkraad Ramplaan- 
kwartier met tien andere wijkraden opgaat in het 
wijkplatform Zuid-West. De bedoeling om via deze weg 
meer democratie te genereren, kan zomaar ook vastlo-
pen. Immers, schaalgrootte is een belangrijke factor om 

KIEZ, Verbondenheid op z’n Berlijns 
zaken die in de wijk spelen onder de aandacht 

te kunnen brengen. En daarnaast is schaal-
grootte ook bepalend voor binding (met je 
directe omgeving) en (hieruit voorvloeiend) 
participatie.

Even iets anders: Ik heb enkele jaren in 
Berlijn gewoond. Een ‘anonieme’ miljoenen-

stad… niet te vergelijken met het Ramplaankwar-
tier, zou je kunnen zeggen. Maar toch kan ik ten minste 
één heel belangrijke overeenkomst benoemen: het 
trotse wijkgevoel waarmee een verbinding wordt gelegd 
tussen het individu en de directe omgeving. In Berlijn 
heet dat: “KIEZ”. Dit woord kent eigenlijk geen goede 
vertaling; ook de herkomst is niet helemaal duidelijk. 
Maar ik ervaar “KIEZ” als mijn persoonlijke leefomge-
ving. Bijvoorbeeld de ontmoeting met mijn bakker om de 
hoek (waar ik broodjes kocht en de koppen van de krant 
besprak), de vrouw die dagelijks door mijn straat liep om 
haar kind naar de opvang te brengen en die mij herkende 
en vriendelijk groette, en de groenteman die uit Turkije 
kwam en mijn zoon altijd een extra appel gaf. 

“KIEZ” is geen officiële gebiedsindeling, het zijn 
slechts enkele straten en ik bepaal zelf wat onder mijn 
“KIEZ” valt. Ik voel me hier goed, gezien, vrij, veilig en 
als het moet geëngageerd. Wat dat betreft, is het net het 
Ramplaankwartier. Dit gevoel is belangrijk, voor volwas-
senen maar zeker ook voor kinderen die hier opgroeien. 
Interessante, innovatieve bewegingen zoals de “Nieuwe 
Democratie” hebben veel baat bij herkenbaarheid en be-
trokkenheid… zeg maar bij een “KIEZ”. Maak het daarom 
niet te groot….. Jurgen Woudwijk

‘Het trotse wijkgevoel waarmee een verbinding wordt 
gelegd tussen het individu en de directe omgeving’

WIJKRAADSLID JURGEN

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

AL 80 JAAR UW VERTROUWDE BAKKER!

HONDENTRIMSALON ELSWOUT DE HOUTEN HOND
Complete vachtverzorging  

voor uw hond
Natuurvoedingswinkel
voor hond én kat

www.elswouthondentrimsalon.nl www.dehoutenhond.nl

Ramplaan 48, 2015 GX Haarlem, Tel: 06 42618286
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 Vrijdag 27 januari 2023 vond in aanwezig-
heid van een grote groep belangstellenden 
en nabestaanden de eerste onthulling 

plaats van een ‘struikelsteen’ in onze wijk, op de 
stoep vóór Schoonoordlaan 10. Een struikelsteen 
is een kleine steen, 10x10 cm, met een messing 
bovenlaag, die gelegd wordt voor het huis waaruit 
bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 
weggevoerd om vervolgens vermoord te worden. 
In de messing bovenlaag zijn de naam gegraveerd, 
het geboortejaar, de sterfdatum en de naam van 
het kamp/de plaats waar de betreffende bewoner 
is omgekomen. De struikelsteen stelt voorbijgan-
gers in de gelegenheid even stil te staan bij het 
lot dat een bewoner heeft getroffen omdat deze 
Joods, Roma of Sinti was of tot een andere groep 
behoorde die de Nazi’s indertijd wilden vernieti-

Struikelstenen in onze wijk

Verborgen lenteschatten 
Het zonlicht blijft nog even hangen
aan het einde van deze winterdag, alsof 
het licht wil zeggen “Ik blijf nog even, als dat mag”

Ik houd een belofte in mijn stralen, een doorkijk naar 
een andere tijd, geheid
komt er 
een associatie met de naderende lente in je op.

Geef me nog even ruimte om te rijpen, om me te 
vergrijpen 
aan al dat moois onder de grond, 
aan dat verborgen groen dat zeker 
nog gaat komen, aan de bomen, 
let maar op.

Simone de Maat

De wijkdichter

NIEUWS UIT DE WIJK

gen. In Haarlem trof 733 joodse inwoners dit lot. 
De Stichting Struikelstenenhaarlem heeft zich ten 
doel gesteld om voor al deze Haarlemmers binnen 
10 jaar een steen plaatsen (op dit moment zijn er 
al 120 geplaatst), om hun naam levend te houden. 
In de joodse traditie ben je niet echt dood zo lang 
iemand nog over je spreekt, aan je denkt en je 
naam noemt. In heel Europa zijn al bijna 100.000 
struikelstenen geplaatst. Het project is opgezet 
door de Duitse kunstenaar Günther Demnig.

In het huis Schoonoordlaan 10 heeft Carolien 
(Carry) Isabel Happé-van Dam gewoond, geboren 
op 3 april 1909 en gestorven op 31 augustus 1944 
in Auschwitz. Zij werd geboren in Amsterdam en 
trouwde met haar oud-klasgenoot Wim Happé. Zij 
verhuisden in 1934 naar Haarlem. In 1942 werd het 
gezin gedwongen, door de anti-joodse maatregelen 
van de bezetter, om te verhuizen naar Amsterdam. 
Half september 1943 werd Carry op straat gearres-
teerd en via de Hollandse Schouwburg en kamp 
Vught op transport gesteld naar Auschwitz. 
Haar korte levensverhaal is te lezen op www.struikel 
stenenhaarlem.nl/projecten/schoonoordlaan.

De wijkraad is bezig om voorbereidingen te tref-
fen om voor alle resterende voormalige joodse wijk-
bewoners (14 in totaal, op 5 adressen) plaatsing van 
een steen aan te vragen bij de stichting struikel- 
stenenhaarlem.nl. Daarvoor zal ook een crowdfun-
dings-actie worden georganiseerd in onze wijk.

UITNODIGING 
Bakkie in de buurt
 H et Wijkteam Zuid-West 

komt graag kennis met 
u maken. Wij komen 

graag in contact met buurtbewo-
ners om te horen wat er speelt 
in uw wijk. Misschien heeft u 
wel goede ideeën voor de buurt 
of vindt u het gewoon leuk ons 
even te ontmoeten.

Tijdens het Bakkie kunt u bij 
ons terecht met vragen over 
wonen, welzijn, werk, inkomen, 
zorg, het organiseren van acti-
viteiten of gewoon een lekkere 
kop koffie, thee en koekjes. Ook 
bieden wij u de kans om met 
organisaties die eventueel aan-
sluiten, kennis te maken.

Wij komen op woensdagmid-
dag 8 maart van 15.30-16.30 
uur een bakkie bij u in het Ramp- 
laankwartier te doen! Tenzij 

 Ze staan er: paaltjes met nummeraandui-
dingen, die verwijzen naar wandelingen 
in de omgeving. Ze zijn een onderdeel 

van wandelroutes in heel Noord-Holland.  
Kijk voor meer informatie op  
www.wandelnetwerknoordholland.nl. 

 H et is winter. Buiten is het koud en nat. 
Het land ligt er verlaten bij. Of toch 
niet? Wie goed oplet, ziet dat de eerste 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alweer 
aan de gang zijn. Er wordt opgeruimd, de stron-
ken van de spruitkool en boerenkool worden 
uit de grond gehaald. Wat eetbaar is, wordt 
meegenomen. Soms levert dat nog een lekker 
maaltje op! Maar ook het zaaien is begonnen. 
Wij Telen Groente heeft 2 locaties. De 2e locatie 
is een onverwarmde kas die zich bevindt op het 
terrein van de Haarlemmer Kweektuin.  En daar 
kunnen we al zaaien. Zo hebben we al flink wat 
trays gevuld met o.a spitskool, meiraap, sla, 
andijvie. En een deel van die gewassen zal straks 
als eerste teelt op het land worden uitgeplant. 
Dat is een mooie uitwisseling. Zo kunnen we 
in de zomer tomaten in de kas oogsten, die dan 
deel uitmaken van de weekoogst op het land. 

Wil jij ook meedelen in de oogst? Dat kan. 
Meld je dan aan als oogstdeelnemer. Kijk voor 
meer informatie op www.wijtelengroente.nl

Wij telen groente
Ontluikende spitskool

het hard regent, dan prikken 
we een nieuwe datum. Wij staat 
in de buurt van de Dekamarkt 
en winkels: hoek Ramplaan en 
Rollandslaan.

 Amber (sociaal makelaar) en 
collega’s Wijkteam Zuid-West. 
023-5430998

Wandelen in de omgeving

TEKST 
BERT BOUQUET   
FOTO’S 
LOU HOOGEWERF

Carry van Dam 
met haar zoons 
Erik en Wouter, 
die de oorlog 
overleefden.
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Energie-initiatief in onze wijk
Bespaar nog meer op 
je gasverbruik!

Gluren bij de Buren 

Bijzondere prijs
 Sadrach van Samson, trainer bij Fit-20 op 

de Ramplaan, heeft onlangs een bijzondere 
prijs gewonnen: hij is verkozen tot Beste 

Personal Trainer van Haarlem. Gezien zijn enthou-
siasme, vele vooropleidingen (waaronder HBO  
Voeding en Diëtiek) en communicatieve vaardig-
heden is deze erkenning voor zijn cliënten in het 
Ramplaankwartier een extra verrassing. 

Wij feliciteren Sadrach van harte en wensen  
hem alle succes in zijn verdere carrière.

 We zijn allemaal bezig met het lager of zelfs uit zetten 
van de verwarming, tochtstrips plakken, iets korter 
douchen of een warme trui breien, maar wist je dat je 

een flinke besparing kunt realiseren zonder verlies aan comfort? 
Voor nu én de komende winters?

Twee ondernemende wijkbewoners met een groen hart die 
graag ook groen willen dóen, bieden zichzelf aan om je CV-instal-
latie te optimaliseren. Ze doen dit door het zogenaamd ‘statisch 
waterzijdig inregelen’ van de radiatoren en/of vloerverwarming 
en het efficiënter afstellen van je CV ketel, om zo tot soms 20% 
te besparen op je gasverbruik. Ondertussen hebben ze genoeg 
ervaring om deze precisie klus in 3 tot 4 uur te klaren.

Je kunt het in principe ook zelf doen - maar het is wel een 
tijdrovend en nauwkeurig werk waar speciale (meet)apparatuur 
en gereedschap voor nodig zijn. Dus als je het zelf niet ziet zitten, 
doen zij dat graag voor je.  De vergoeding die zij vragen ligt ruim 
onder de huidige marktprijzen.

Naast een uitgebalanceerde, zuinigere CV-installatie krijg je 
een verslag waarin is aangegeven wát er is aangepast en waaróm 
dat gedaan is. En daarbij ook besparingen-/comfort adviezen 
specifiek van toepassing voor jouw woning, vaak aangevuld met 
warmtefoto’s waarmee warmte-lekken worden getoond. Kijk op 
www.gasbesparenramplaan.nl voor meer info.

De winter duurt nog even, dus er valt deze winter én de komen-
de winters nog heel wat te besparen! O ja, ook Zonnewarmte.nl 
beveelt dit initiatief Warm aan. 

Nieuwjaarsborrel Bloemveldlaan!
Op initiatief van enkele straatbewoners werd er op 
7 januari een nieuwjaarsborrel georganiseerd in de 
Bloemveldlaan. Ondanks de regen werd het toch een 
geslaagde bijeenkomst! 

OPROEP!
Eerstelingen
De lente is in aantocht. De tijd voor “nieuw” en “jong”. In 
de volgende wijkkrant willen wij aandacht gaan besteden 
aan deze “eerstelingen”. Zijn er, in woord of plaat, in of 
rondom huis leuke, opvallende, verrassende ontdekkingen 
te bespeuren: wij maken daar graag een collagepagina van. 
Stuur het op naar wijkkrantramplaankwartier@gmail.com 
of Gilles Schoolmeesterlaan 22. We zijn benieuwd!

 Ook dit jaar stonden er in het 
Ramplaankwartier een aantal 
voordeuren open om in de 

huiskamer verschillende muzikale en 
andere culturele optredens aan buurt-

genoten te presenteren. Een hoogte-
punt was dit jaar de jonge Oekraïense 
pianist Fyodor Shaposhnykov (17),  
een jazzpianist uit Charkuv die na  
zijn vlucht in Haarlem terecht is 

gekomen. Op de Rollandslaan  
oogstte zijn spel ontroerende en 
enthousiaste reacties. Fyodor werkt 
momenteel in een supermarkt om 
pianolessen te kunnen betalen: voor 
toelating op het conservatorium krijgt 
hij momenteel al les van een student 
van dit instituut. 

NIEUWS UIT DE WIJK

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

Buscamper te koop
Wij verkopen onze buscamper.   
Hij is in perfecte staat met een 
extra breed bed en vele extra’s. 
Toyota ProAce Fixxter XXL (5.30m). 
Bel 06-39485723 of 06-10744819. 
Langskomen op Ramplaan 91  
kan ook.

 Een berichtje voor belangstellenden. Met voldoening heeft de Historische 
werkgroep van de R.K. Parochie Overveen onlangs het vierde fotoboekje 
het licht doen zien. De oplage is 25 exemplaren, maar nabestellen van alle 

vier boekjes is altijd mogelijk.
De uitvoering van het boekje is uitstekend verzorgd door Vorm op Maat, 

Bloemendaalseweg 250 te Overveen. Het boekje ziet er fraai uit. Het bevat een 
aanzienlijk aantal oude foto’s, met toelichting, waarvan vele in kleur. Het formaat 
is A4. Ook Vorm op Maat kampt met kostenstijgingen. Mede dankzij een finan- 
ciële meevaller is de uiteindelijke verkoopprijs uitgekomen op € 30,- per exem-
plaar, uiteraard zonder winstoogmerk. 

Voor informatie en aflevering kunt u zich wenden tot:  
Henk Mandjes, Abel Tasmankade 57, Haarlem. Tel. 023 524 47 04

OVERVEEN BLOEMBOLLENDORP 
zoals het was (vierde boekje)
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Brouwerskolkje, 12 januari 1937
Fotograaf: H.J.M. Valks
Beeldcollectie gemeente Haarlem 

Sleetje rijden bij de Brouwerskolk in Overveen in de 
winter van 1980. Fotograaf: C. de Boer
Fotopersbureau De Boer

Ramplaan, 1901
Beeldcollectie gemeente Bloemendaal

UIT HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF



Oud FNV-voor-
zitter Lodewijk de 
Waal met rechts 
achter hem 
een foto van de 
vakbondsdemon-
stratie in 2004 
in Rotterdam en 
links achter hem 
een luchtfoto van 
de enorme men-
senmenigte op 
het Museumplein 
in datzelfde jaar. 
De Telegraaf had 
een vliegtuigje de 
lucht in gestuurd 
om de verwachte 
mislukking te 
fotograferen. Het 
werd de grootste 
vakbondsdemon-
stratie ooit. De 
krant was nog 
wel zo sportief 
om hem deze foto 
toe te sturen.

KWARTIERMAKERS

Mensen maken het Ramplaankwartier. In de rubriek Kwartiermakers 
komen buurtgenoten aan het woord. Deze keer voormalig FNV-
voorzitter Lodewijk de Waal (72). Hij woont aan de Ramplaan, af 
en toe samen met zijn jeugdvriendin Conny. “Hier woont anderhalf 
mens”. Uit zijn vorige relatie heeft hij twee kinderen: Daan (34) en 
Hanna (32).

TEKST JOOP K.  
DE VRIES
FOTO CHRIS 
UITERWIJK

‘Ik hou wel van een goede ruzie’

van nu lering uittrekken. Voor mezelf, voor de 
vakbond en voor de PvdA. Daar ben ik nog wel 
een paar jaar zoet mee.”

HOOGTEPUNT ROTTERDAM
Lodewijk gaat de geschiedenisboeken in als de 
man die de grootste Nederlandse vakbonds- 
demonstratie ooit heeft georganiseerd. “In mei 
2004 hadden we een overleg met het kabinet dat 
helemaal mislukte, daar was ik echt kwaad over. 
Het ging om het behoud van de VUT en het pre-
pensioen, een lagere WAO-uitkering en een kor-
tere WW. En om erkenning. Toen heb ik besloten: 
het wordt de dood of de gladiolen. We pakken 
het anders aan. Dat leidde in september tot een 
demonstratie in Rotterdam. Vooraf temperde ik 
intern de verwachtingen: ‘jongens, overdrijf nou 
niet, als er tienduizend mensen komen is dat 
veel.’ Het werden er vijftigduizend. Die demon-
stratie is voor mij als geboren Rotterdammer een 
hoogtepunt. Ik was tot tranen toe geroerd toen 
ik de drommen mensen over de Maasbruggen 
zag aankomen. Uit die menigte maakte zich mijn 
nichtje los, zij werkte in de haven. Ze kwam naar 

me toe en zei: ‘niet tegen mijn vader vertellen, 
hoor.’ Mijn broer is een zeer rechtse man.”

MEP UITDELEN
Op 2 oktober volgde de apotheose. Maar liefst 
driehonderdduizend mensen trokken naar het 
Museumplein in Amsterdam en dat hadden er 
nog veel meer kunnen zijn. “Jaren later kwam ik 
nog mensen tegen die niet verder dan het station 
van hun woonplaats waren gekomen, omdat de 
treinen vol zaten. Echt bijzonder. Demonstraties 
en stakingen zijn soms nodig als je er op een 
andere manier niet uitkomt. Goed onderhande-
len en een resultaat bereiken is belangrijker dan 
de boel op stelten zetten, hoewel ik daar altijd 
graag toe bereid ben geweest. Dat is de rebel in 
mij. Ik hou wel van een goede ruzie. Als mensen 
zich onredelijk opstellen, dan kunnen ze een 
mep krijgen. Ik geef die mep zelden, maar ik vind 
het wel leuk om te kijken naar het effect. Het is 

kastje spontaan alarm had geslagen. De agenten 
wilden net de deur intrappen. Ze waren blij me 
te zien, en ik hen ook, want ze zouden een hoop 
schade gaan aanrichten. Verder woon ik tot nu 
vredig in mijn jarendertig huis met glas in lood. 
Ik hou van dat soort oude huizen. De ligging van 
het Ramplaankwartier en de omgeving vind ik 
ideaal. De wijk heeft een mooie menselijke maat. 
Ik heb niets te wensen. Nou ja, één puntje: ik heb 
een elektrische auto en de laadpaal op het plein-
tje is al enige tijd kapot. Ik kan bellen wat ik wil, 
maar er moet een monteur naar toe en die zijn 
schaars. Van al mijn commissariaten is alleen het 
commissariaat bij DE Ramplaan nog over. Ver-
gaderen met DE Ramplaan is echt enig. Allemaal 
betrokken en meedenkende mensen. Ik herinner 
me een vergadering over de terugverdientijd van 
de zonnepanelen op het dak van de Fablohal. Er 
stond een mevrouw op die zei: tien, twaalf of acht 
jaar terugverdientijd, het interesseert mij niets, ik 
doe het uit principe. Dat illustreert de motivatie 
in deze buurt. Al moet ik er wel bij zeggen, dat we 
dat soort maatregelen in deze buurt ook kunnen 
betalen. Zonnewarmte.nl vind ik ook een mooi 
initiatief.”

WEL SLIM, WERKT NIET HARD
Nagenoeg zijn hele werkzame leven heeft 
Lodewijk de vakbond FNV gediend. “Ik heb een 
geweldig tijd gehad: veel gereisd, in de top van de 
internationale vakbond gezeten, Nelson Mande-
la ontmoet en talloze andere grootheden. En in 
Nederland veel goede dingen gedaan, denk ik.” 
Tijdens zijn eerste sollicitatie bij de vakbond werd 
hij geconfronteerd met referenties van zijn vorige 
baas: ‘aardige jongen, wel slim, maar hij werkt 
niet hard’. “Ik zei: zou u hard werken voor een 
verzekeringsmaatschappij. Waarop ik werd aan-
genomen. Ik snap nog steeds niet waarom ik hard 
zou werken voor iets wat ik geen goed doel vind.”

GOOD GUY – BAD GUY
De beste herinneringen bewaart hij aan de jaren 
negentig. De tijd dat Johan Stekelenburg voorzit-
ter was van de FNV en Lodewijk zijn cao-onder-
handelaar. “Ik hoef niet per se in de publiciteit en 
Johan vond dat juist heerlijk. Als hij een zaal bin-
nenkwam keek hij direct waar de camera’s ston-
den. We hadden de rolverdeling waarbij Johan de 
good guy was en ik de bad guy. Ik maakte ruzie 
en hij haalde de winst van die ruzie binnen. Dat 
werkte uitstekend. We sloten grote akkoorden 
over onder meer flexwerk, lonen en arbeidstijd-
verkorting. Daar kijk ik met voldoening op terug. 
Maar door alle crisissen van de laatste jaren, ben 
ik me gaan afvragen of we misschien ontwikke-
lingen hebben gemist. Daarom lees ik momenteel 
oude adviezen van de Sociale Economische Raad 
over onder andere de ziektekostenverzekering, 
het flexakkoord en het loslaten van de automati-
sche prijscompensatie. Ik wil daar met de kennis 

 L odewijk werd geboren in Rotterdam en 
kwam via Khetel, Den Haag en Amster-
dam in 1990 in de Haarlemse Klever-
parkbuurt terecht. Na zijn scheiding 
verhuisde hij in 2000 naar het Ramp- 

laankwartier. “Mijn ex heeft dit huis gevonden. Ik 
had weinig tijd. De eerste vijf jaar heb ik eigenlijk 
geen contact met de wijk gehad. Als voorzitter van 
de FNV werd ik om zeven uur ’s ochtends opge-

haald door een auto met chauffeur en om elf uur 
’s avonds weer afgezet. Misschien heeft de buurt 
in 2004 een keer last van me gehad. Ik ontving een 
dreigbrief en kreeg een kastje met een rode knop. 
Als ik daarop drukte, ging er een alarm af bij de 
politie. Op den duur vergat ik dat kastje weleens 
mee te nemen. Op een avond kwam ik thuis en 
stonden er agenten voor mijn deur en was er een 
zoeklicht op mijn huis gericht. Bleek dat mijn 

‘ Goed onderhandelen en 
een resultaat bereiken is 
belangrijker dan de boel 
op stelten zetten, hoewel 
ik daar altijd graag toe 
bereid ben geweest.’

lees verder op pagina 21>>
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"Ik heb net mijn toets gehad, het ging  
echt heel goed! Heel erg bedankt"  
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Adverteren in de Wijkkrant?
DE WIJKKRANT KOMT 5 KEER PER JAAR UIT
Meer informatie: evertroot@gmail.com

•  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

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

een wankel evenwicht. Ik word professioneel boos. 
Daarmee bedoel ik: ik ben echt kwaad, maar als 
ik er niets mee kan bereiken, laat ik het niet zien. 
Ik ben altijd een beetje in de contramine geweest. 
Als jongetje van vier ging ik thuis regelmatig boos 
op de trap zitten, daar moesten mijn veel oudere 
broers en zussen altijd om lachen.”

GEDEUKTE ING-COMMISSARIS
Voor zijn werk bij de FNV heeft Lodewijk volop 
waardering gekregen en bij zijn afscheid werd hij, 
na enig gedoe, zelfs Officier in de Orde van Oranje 
Nassau en ontving hij een eredoctoraat van een 
Londense universiteit. Waardering was er minder 
voor zijn commissariaat bij ING. In 2008 vroeg 
Wouter Bos, minister van Financiën, of hij op 
voordracht van de staat commissaris wilde worden. 
De bank kreeg destijds staatssteun om overeind 
te blijven. Ondanks dat Wim Kok en Johan Steke-
lenburg eerder al in opspraak waren geraakt door 
dergelijke commissariaten, zei hij ja. Waarom? 
“Opwinding over het avontuur dat ik kon aangaan 
en het prestigieuze van de vraag van Wouter Bos: 
‘ik doe een beroep op je in het algemeen belang’. 
Plus het gegeven dat ik op een aantal gebieden 
vetorecht had.” Om het onvermijdelijke verwijt van 
‘zakkenvuller’ te voorkomen, liet hij zijn vergoe-
ding overmaken aan Humanitas waar hij destijds 
directeur van was.

Een jaar later sloot hij een compromis over de 
beloning van de topman van ING. Die ging van 
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maximaal 6,5 miljoen euro per jaar naar maximaal 
een kleine 2,5 miljoen euro. Lodewijk was daar 
wel tevreden over: “Een fors stap voorruit, vond ik 
als pragmaticus. En voor de zekerheid had ik het 
vooraf even gecheckt bij de woordvoerder van de 
PvdA en het ministerie van Financiën. Klusje goed 
geklaard, dacht ik.” Kort daarna ontplofte het land. 
Het was onbestaanbaar dat een bedrijf met staats-
steun waar duizenden ontslagen vielen, dergelijke 
salarissen zou betalen. De kranten en actualiteiten-
rubrieken stonden vol van en de toorn richtte zich 
voornamelijk op Lodewijk. “Alle politici vielen over 
me heen, het meest uitgesproken was PvdA-voor-
zitter, Liliane Ploumen. Ze eiste mijn aftreden en 
verklaarde dat ik nooit meer een functie namens 
de PvdA mocht uitoefenen. Een fatwa! Dat was 
puur politiek opportunisme om het eigen hachje te 
redden en dat deden er meer. Dat vergeet ik niet en 
ik ben ook niet vergevingsgezind. Ik vind niet dat ik 
het met die beloning fout heb gedaan, maar ik had 
me beter moeten indekken.”

‘ Van al mijn commissa-
riaten is alleen nog het 
commissariaat bij DE 
Ramplaan nog over’

In 2021 heeft 
Lodewijk zijn 
herinneringen 
opgeschreven, 
getiteld: ‘Rebel en 
regent. Herinne-
ringen van Lo-
dewijk de Waal. 
Van socialistische 
jeugd tot ING 
commissaris.’  
Wie geïnteres- 
seerd is een  
digitaal exem-
plaar kan dat 
kosteloos toege-
stuurd krijgen. 
Mail naar: 
rebel@vakbonds 
historie.nl.
Lodewijk: “Mijn 
kinderen hebben 
het boek eerst 
gelezen. Ik heb er 
soms echt plezier 
in om mensen 
even flink neer 
te zetten. Mijn 
kinderen hebben 
me op dat punt 
censuur laten 
plegen. Terwijl 
ik nu, zonder 
verantwoordelijk-
heden, eindeliijk 
kan zeggen en 
schrijven wat ik 
wil. Tegelijkertijd 
heb ik me altijd 
voorgenomen 
geen Bram Peper 
of Hans Wiegel 
te worden. Ik ben 
geen masto-
dont die tot in 
lengte van dagen 
commentaar geeft 
op zijn opvol-
gers. Ik drink 
wel regelmatig 
koffie met ze in 
De Stinkende 
Emmer of Klein 
Centraal, maar 
na 2005 heb ik 
de publiciteit niet 
meer gezocht.
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Nieuws van Zonnewarmte 
Ramplaankwartier
Hoe staat het er nu voor? 
Vorig jaar stond in het teken 
van de voorbereiding van het 
zonnewarmteproject. Dit jaar 
kunnen de eerste concrete 
stappen gezet worden. 

NIEUWS UIT DE WIJK

 Om de keuze te maken mee te doen,  
wil je wel weten dat voor je situatie  
betekent, zoals:

- wat moet ik voor apparatuur aanschaffen? 
- wat gaat dat me kosten?
- hoe ziet mijn energierekening eruit na aanslui-
ting op het toekomstige buurtwarmtenet?
Dit is een technische puzzel waarmee we ons de 
afgelopen maanden bezig hebben gehouden. 

DE REKENMODULE
Iedere woonsituatie in het Ramplaankwartier is 
namelijk anders: qua bouw en qua isolatie ver-
schillen de woningen. Ook verschilt de warmte die 
ieder huishouden nodig heeft. Dit heeft vooral te 
maken met het aantal personen in de woning en 
hoe er gestookt wordt. Hoe kom je erachter hoeveel 
PVT-panelen nodig zijn om voldoende warmte te 
leveren voor jouw woning en situatie? En welke 
capaciteit moet de warmtepomp hebben?
Om dat te kunnen berekenen, is de woonwarmte-
vraag per woning/huishouden nodig. Daarvoor zijn 
een aantal gegevens nodig. De belangrijkste zijn:
• Hoeveel aardgas wordt er nu gebruikt?
•  Hoeveel daarvan is voor warm tapwater (zoals 

douchen) en hoeveel voor verwarming?
Nu komen de ingevulde Huisdossiers goed van pas: 
heb je alle benodigde vragen ingevuld, dan volgt nu 
een indicatie van de verschillende kosten en bespa-
ringen, de hoeveelheid PVT-panelen die nodig zijn 
bij jouw warmtevraag, etc. Dit is de rekenmodule 
die het Zonnewarmteteam heeft ontwikkeld.

Verder wilden we per woning een indicatie geven:
• of de woning al voldoende geïsoleerd is,
• hoeveel er kostenneutraal besteed kan worden 
aan verduurzaming van de woning, denk aan isola-
tie, ventilatie en warmte-afgifte zoals een extra of 
andere radiator,
• wat de benodigde PVT-panelen en warmtepomp 
gaan kosten,
• welk bedrag dat per maand is als je daarvoor een 
duurzaamheidslening zou afsluiten.

Per woning kan er ook gekozen worden:
• of je de hele woningschil wil isoleren,
• of vooral de woonkamerverdieping,
•  of je alleen PVT-panelen voldoende voor je eigen 

gebruik wil,
•  of dat je ook extra PVT-panelen wilt (als je plek 

hebt) voor wijkbewoners die minder ruimte op 
hun dak hebben.

Zo kan iedereen een zo goed mogelijke keuze maken. 

We zijn nu klaar om een inkooplijst te maken voor 
een gezamenlijke bestelling van PVT-panelen. We 
beginnen op het dak!
Wil je meer weten? Kom naar het wijkevent op  
21 februari in de Beatrixschool, inloop 19.30 u,  
aanvang 20 u. Aanmelden via ramplaankwartier.nl/ 
2023-02-21-aanmeldformulier-wijkevent/

Het zonnewarmteproject bestaat uit het ondersteunen van bewoners 
van het Ramplaankwartier bij het aardgasvrij maken van de woning 
door middel van de zonnewarmtemethode: PVT-panelen op het dak, 
een binnenunit waterwaterwarmtepomp, een boilervat en aansluiting 
op het toekomstige buurtwarmtenet. Deze zaken worden door het 
projectteam voorbereid en georganiseerd. Als de woning voldoende 
is geïsoleerd en er geen gas meer nodig is om te koken, dan kan de 
woning van het gas af. Het isoleren en zorgen voor elektrisch koken, 
regel je als bewoner zelf.
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PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE • LOGOPEDIE • MEDISCH/CARDIO FITNESS
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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
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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
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Resultaat 
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en rust

Altijd 
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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

STATENVERKIEZINGEN

‘We kunnen niet langer wegkijken’

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en de Waterschap-
pen. Een van de kandidaat-Statenleden voor 
de provincie Noord-Holland woont in het 
Ramplaankwartier: Karin Wuite (50).  
Ze staat op de zesde plek van de kandidaten- 
lijst voor Volt, de partij die zich inzet voor  
een groen en sociaal Europa.

 K arin werd geboren in Amsterdam en 
groeide op in het Zuid-Limburgse Heer-
len. Ze verhuisde een klein jaar geleden 
met haar man en hun drie tieners van de 

Leidsebuurt naar het Ramplaankwartier. “Onze kin-
deren zaten op de Beatrixschool, dus deze prachtige 
buurt is al lang vertrouwd voor ons”, zegt ze. Karin 
werkt bij de Hartekampgroep als gezinscoach.

Hoe kwam je in de politiek terecht?
“De klimaatverandering gaat me enorm aan het 
hart. Ik kan daar echt wakker van liggen. Als er 
niets verandert, staat ook onze buurt over een tijd-
je onder water. Ik zet me al op allerlei manieren in 
voor het klimaat. Ik ga naar klimaatdemonstraties 
en werkte mee aan het groene schoolplein van de 
Beatrixschool. Ook ‘red’ ik als vrijwilliger twee keer 
per week voedsel bij Albert Heijn dat anders weg-
gegooid zou worden. Ik breng het naar het Badhuis 
in de Leidsebuurt waar er maaltijden van worden 

bereid. Om nog meer te kunnen betekenen voor 
het klimaat, heb ik me aangesloten bij een politieke 
partij: Volt.”

Waarom Volt?
“Ik ben ervan overtuigd dat we de klimaatpro-
blemen alleen sámen kunnen oplossen. Ik koos 
voor Volt omdat het een jonge, groene en sociale 
beweging is die in heel Europa actief is. Volt wil dat 
Europese landen meer gaan samenwerken. Niet al-
leen voor het klimaat, maar ook om samen sterk te 
staan tegen machtige landen als Rusland en China. 
Het spreekt me aan dat Volt de energie-transitie wil 
versnellen. Ook ik denk dat we vol moeten inzetten 
op zonne-, kern- en wind-energie. We hebben veel 
wind in Noord-Holland! Ook wil Volt, net als ik, iets 
doen tegen krom en oneerlijk beleid. Waarom zit er 
bijvoorbeeld geen belasting op kerosine? Waarom 
mag Shell megawinsten maken terwijl duizenden 
mensen in armoede zijn geraakt door de hoge 
energieprijzen?”

Wat kan Volt doen voor het Ramplaankwartier?
“De partij wil ervoor zorgen dat de afspraken 
met Tata Steel, Schiphol en de Formule 1 worden 
aangescherpt en nageleefd en dat de provincie in 
2040 klimaatneutraal is. Ook wil Volt het gebruik 
van fossiele brandstof terugdringen - net als veel 
inwoners van onze wijk. De partij wil dat de natuur 
rond het Ramplaankwartier behouden blijft en dat 
de omgeving zelf groener wordt.” 

Denk je dat veel mensen gaan stemmen?
“Dat hoop ik wel natuurlijk! De provincie is be-
langrijker dan je denkt. Ze bepaalt hoe de openbare 
ruimte wordt ingericht, waar steden mogen uitbrei-
den en waar natuur en recreatiegebieden komen en 
waar de wegen en fietspaden komen. Ook mogen 
de leden van de Provinciale Staten stemmen op 
kandidaten voor de Eerste Kamer, die weer de 
wetsvoorstellen van de Tweede Kamer beoordeelt. 
Al met al hartstikke belangrijk dus!”

Stembureau Fablo Tennishal
Met een stempas en een geldig legitimatiebe-
wijs kun je 15 maart stemmen in een van de 78 
stembureaus in Haarlem. Ze zijn geopend van 
07.30 tot 21.00 uur. Het stembureau van het 
Ramplaankwartier is de Fablo Tennishal op het 
Marcelisvaartpad 11. Altijd een gezellig weerzien 
met bekenden uit de buurt!

TEKST EN FOTO JACQUELINE SCHADEE

‘ De provincie is belangrijker dan je denkt. Ze bepaalt hoe de 
openbare ruimte wordt ingericht’

* Dit interview is 
geen stemadvies. 
Karin is - voor 
zover bekend 
bij de redactie 
- de enige 
buurtbewoner op 
de kieslijst voor 
de Provinciale 
Staten.
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Het Bankje – 
een nieuwtje 

 D e gemeente Haarlem gaf aan – bij 
monde van Machiel Bom - geen bankjes 
te hebben en een eventuele sponsoring 
werd eveneens van de hand gewezen. 

Een spontane actie van de Bloemendaalse bur-
gemeester Elbert Roest volgde: hij zette op zijn 
facebookpagina een foto met uitzicht richting 
Duinvliet en Elswout en pleitte ervoor, om daar 
nog een bankje neer te zetten. Zie de wijkkrant van 
september 2022. Daarna werd het stil.

In het juli 2022-nummer schreven we over 
het bestaande bankje aan de Leendert 
Meeszstraat en uitten wij onze wens voor 
meer bankjes in de wijk.

‘ Huisnummer 100 verwijst naar “nummertje 100”: het toilet’

TEKST DE ORDE VAN DE TRAFO  FOTOGRAFIE DIRK KRUYDER

het gekkengetal en 13 is het ongeluksgetal. In de 
Gemeente Bloemendaal kwamen de huisnummers 
11, 13 en 100 toen niet voor. Huisnummer 100 niet 
omdat dit verwijst naar “nummertje 100”: het toilet.

Toen in 1927 het Ramplaankwartier werd 
geannexeerd door de gemeente Haarlem, zijn de 
huisnummers hetzelfde gebleven. Meer gedetail-
leerde informatie kunt u lezen in ‘Ons Bloemen-
daal’, waarin de historica Inge de Wilde maar liefst 
drie artikelen schreef over dit fenomeen. Voor de 
liefhebbers: ‘Ons Bloemendaal’ is gedigitaliseerd 
en via het Noord-Hollands Archief in te zien; het 
gaat om de uitgaven van september 2019, decem-
ber 2019 en juni 2020.

LAMBRECHT VAN DALELAAN 2
De Lambrecht van Dalelaan begint aan de zuidkant 
met huisnummer 4. Waarom niet met huisnummer 
2? U heeft het mis. Lambrecht van Dalelaan 2 heeft 
wel degelijk bestaan en het huis zelf staat er nog 
steeds. Alleen heet het nu Denys van Hullelaan 2.  
Bij de aanleg van de Hospeslaan en de Denys van 
Hullelaan stond Lambrecht van Dalelaan 2 zo 
geïsoleerd van de andere huizen van zijn laangeno-
ten dat besloten werd om het huis bij de Denys van 
Hullelaan te betrekken. 

 En zo woonde mejuffrouw Marie van den Aardweg 
in 1934 nog in de Lambrecht van Dalelaan en in 
1935 – en zonder te verhuizen – ineens in de Denys 
van Hullelaan. Waarom in dezelfde Denys van 
Hullelaan de huisnummers 1 en 4 ontbreken, is het 
antwoord simpel: geen idee.

ROLLANDSPAD 2-4
Nog eentje dan. Op het Rollandspad staat nog 
slechts een woning. Vroeger lagen aan het pad 
meerdere woningen; daarover in de toekomst 
meer. Rollandspad nummer 4 bestaat nog. Het zou 
gaan om een oude portierswoning van landgoed 
Schoonoord (wordt t.z.t. vervolgd). De min of meer 
bekende schilder/tekenaar George Rober woonde 
er en later de kunstschilder Bierman met zijn gezin. 
Het huis had aanvankelijk huisnummer 2. Later 
werd het huis gesplitst zodat huisnummer 2 en 4 
ontstonden. Nadat het huis weer tot één woonhuis 
was gemaakt, werd de bewoner van huisnummer 4 
(Bierman) de eigenaar; hierdoor verdween automa-
tisch huisnummer 2 en resteerde huisnummer 4. 

Begin december 2022 liepen wij ons dagelijkse 
rondje en – zagen we het goed? We wreven onze 
ogen uit! – de gemeente had een bankje geplaatst 
aan de Leendert Meeszstraat ter hoogte van de 
Abraham Mensstraat. Het is dan wel geen nieuw 
bankje, maar: bankje is bankje. De benodigde prul-
lenbak stond er al eerder. Wij zijn blij. Dankjewel 
Machiel!

HUISNUMMERS
De oplettende wijkwandelaar is het natuurlijk al-
lang opgevallen. De huisnummers in onze wijk zijn 
niet altijd logisch, hier en daar ontbreken er num-
mers en soms staat er een a of een b achter een 
huisnummer. In de loop der jaren is er bijgebouwd 
en gesloopt. De gemeente wil uiteraard niet steeds 
de huisnummers wijzigen; dat zou lastig zijn voor 
bewoners, bezoekers, bezorgers en niet te vergeten 
de postbode. We hebben een aantal afwijkende 
huisnummers voor u onder de loep genomen.

ROLLANDSLAAN
De oneven kant (noordzijde) van de Rollandslaan 
maakt het wel heel bont door te beginnen met …
huisnummer 13??? Wij vermoeden dat dit komt 
door de hernummering van deze laan in 1924, toen 
er veel nieuwe huizen bijkwamen. De huisnummers 
1-3-5-7-9-9a-9b bestonden al (over 9a 9b straks 
meer). Om het de postbode dus niet al te lastig te 
maken, kregen de nieuwe en de bestaande huizen 
een nieuw nummer en begon men te tellen vanaf 
13. Zou kunnen natuurlijk. Een andere mogelijk-
heid is, dat men in 1924 vanaf de oostkant huizen 
begon te bouwen. En dus ook vanaf de oostkant 
moest beginnen met nummeren. De telling moest 
echter van west naar oost (steeds verder vanaf 
het centrum Bloemendaal). In 1925 bestonden 
de huizen met huisnummers 27 tot en met 83 (en 
een verdwaalde 97) waarbij de al eerder gebouwde 
huizen een nieuw huisnummer kregen. Later werd 
huisnummer 13 tot en met 25 bijgebouwd. Beter 
dat er een paar huisnummers ontbreken dan dat 
iemand op Rollandslaan -3 (min drie) woont.
Wel raar dat aan de even kant het euvel van 
ontbrekende huisnummers niet voorkomt (met 
uitzondering van Rollandslaan 2). Maar de aan-
dachtige lezer mag zelf ook zijn eigen variant van 
een oplossing bedenken en de redactie informeren.

HET GEKKENGETAL EN HET ONGELUKSGETAL
We maken wel eens een grapje tijdens een van 
onze rondleidingen. “Op het Van Twiskplein 11 
kun je gratis ijs (of bier) krijgen; daar gaan we 
nu naar toe”. En we tellen 1, 2 … 8, 9, 10, 10a, 12. 
Hé, nummer 11 is er niet. In heel Tuindorp zijn 
er de huisnummers 9a en 9b op de plaats waar je 
huisnummers 11 en 13 zou verwachten. Ook op 
de Ramplaan, de Lambrecht van Dalenlaan en de 
Hospeslaan zien we geen huisnummers 11 en 13. 
De oorsprong is dat in de jaren ‘20 van de vorige 
eeuw de mensen een beetje bijgelovig waren. 11 is 

Nieuwe Haarlemse Courant 
14 november 1934

Op de foto 
9B en 15 
naast elkaar 
in de Hospes- 
laan
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V ia kranten, wijkbladen en folders werd de 
bewoners van Haarlem duidelijk gemaakt  
dat het weer ‘gluren bij de buren’ zou  
worden in een aangegeven weekend.

Nu heeft het woord gluren op mij altijd een redelijk 
erotiserende invloed. Als kind woonden wij namelijk in 
het centrum van Haarlem op een bovenhuis en vanuit 
mijn slaapkamer had ik een onbelemmerd uitzicht op 
de slaapkamer van 
de achterburen. De 
buurman was overdag 
werkzaam, wat de 
buurvrouw weer in 
de gelegenheid stelde 
zich onbekommerd 
aan haar hobby te 
wijden. Haar hobby 
bestond uit het zich 
bezighouden met 
erotiek. Dat zij daarbij 
niet door kleding ge-
hinderd wilde worden, 
bleek uit haar naakt-
heid die zij deelde met 
een aantal minnaars. 

Seksuele voorlich-
ting was in die tijd 
redelijk schaars, maar 
de aanblik van haar 
bezig zijn in diverse 
houdingen, heb ik 
indertijd gretig tot mij 
genomen. Tot het mo-
ment dat mijn moeder 
achter mijn redelijk 
vroegrijpe interesse 
kwam en mij verbood 
nog verder de buur-
vrouw te begluren.

Met dit alles nog in 
gedachte kwamen de gluurbuurannonces op mij over 
als een onverwachte genade. Maar als ik zo door de 
buurt loop, kom ik tot de ontdekking dat dat gluren op 
sommige adressen toch behoorlijk moeilijk gemaakt 
wordt. Vitrage en gordijnen zijn meestal vervangen door 
luxaflex, dat in diverse gradaties geopend is. Vaak staat 
er in de voortuin ook nog een redelijk hoge beplanting 
wat het gluren extra bemoeilijkt of onmogelijk maakt. 
De heggen in de voortuinen van onze wijk zijn vaak ook 
behoorlijk hoog, dus zou ik aanraden een keukentrapje 
mee te nemen om toch aan uw gluurbehoefte te voldoen. 
Tegenwoordig is ook in dat ruiten beplakt worden met 
ondoorzichtig folie, al of niet met decoratie. Ook hier 
slaat de teller wat gluurcapaciteit op nul.

Gluren bij de buren
En dan hebben we het nog niet eens over de bovenwo-

ningen zoals die in ons winkelcentrumpje voorkomen. 
Ook daar is luxaflex of andere vormen van stoffering 
vaak redelijk in aantal aanwezig, terwijl de hoogte van de 
ramen alleen al het gluren belemmert. En het is natuur-
lijk overdreven om voor die woningen voor slechts een 
dag een stelling te laten plaatsen. Mocht u hier het gluren 
toch willen doorzetten, dan verplicht u zich wel tot het 

plaatsen van zo’n 
stelling, omdat anders 
eventueel lichamelijk 
letsel door de verze-
kering niet vergoed 
wordt. Zelfs niet als u 
beschikt over een alpi-
nistenopleiding.

Nu is mij wel ter ore 
gekomen dat wat be-
treft de presentatie van 
de gluurbuurgastheren 
of –vrouwen het met de 
erotiek matig gesteld 
is. Hier wordt meer 
gedacht aan overdracht 
van muziek, creatieve 
vaardigheden of andere 
hobby’s die in beslo-
ten kring aan mede 
buurtbewoner kunnen 
worden overgebracht. 
Blokfluittrio’s, harp-
concerten, rockband, 
punniken, haken, ma-
crameeën, volksdans, 
chanson, dieetadvies, 
expositie van potten-
bakken, kaarsentrekken 
aquarelleren, honing 
slaan, bijenkasten 
plaatsen, waarzeggen, 
paddentrekken en nog 

veel meer buurtactiviteiten worden door enthousiaste 
wijkgenoten vol vuur aan belangstellenden gepresenteerd.

De huiskamercatering bestaat meestal uit zelf gebrande 
eikeltjeskoffie, brandnetelthee of alcoholvrij zelf gegist 
bier. Dit alles uiteraard vergezeld van eigengemaakte 
versnaperingen of borrelhappen. Wat dat laatste betreft 
zou ik willen waarschuwen voor de notencake, die vaak 
de hardheid bezit van een handvormsteen, terwijl de zelf 
gestookte vlierbessenjenever ook niet altijd bladluisvrij 
is, wat soms tot onaangename gevolgen kan leiden. Toch 
vergroot dit alles de saamhorigheid in de buurt, men leert 
elkaar wat beter kennen en dit alles met open vizier. 

GLUUR ZE!

COLUMN WIM BITTER

Jaartarieven (5x) 
1/8  pagina  € 65,--
1/4  pagina  € 125,--   
1/2  pagina  € 240,--    
1/1  pagina  € 455,--

Eenmalige plaatsing:
1/8  pagina  € 25,--
1/4  pagina  € 40,-- 
1/2  pagina  € 65,-- 
1/1  pagina  € 120,--

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 Ramplaankwartier en ontmoetings-

centrum Tuindershart (deelname via indicatie wet 
op de langdurige zorg)

-   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)
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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

* *

HISTORIE ROND DE WIJK

Onderdak in Bloemendaal
Sinds ruim een eeuw heeft Nederland meermaals te maken met grote stromen 
vluchtelingen. Vaak vroeg de overheid gemeenten om te helpen voor de opvang 
van deze mensen. Bloemendaal heeft meestal gehoor gegeven aan zo’n verzoek. 
De hulp van Bloemendaalse omwonenden was daarbij onontbeerlijk. 

 T ussen 1945 en 1968 vond een groot-
scheepse repatriëring plaats van Neder-
landse onderdanen uit de voormalige 
kolonie Nederlands-Indië, inmiddels de 

Republiek Indonesië. Zo’n 300.000 mensen kwa-
men “terug” naar Nederland. Zij hadden officieel de 
Nederlandse nationaliteit, maar velen waren nooit 
of maar heel kort in Nederland geweest. Voor de 
opvang van repatrianten die naar Nederland kwa-
men na de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië 
in 1949, sloot de Nederlandse overheid contracten 
met pensions door het hele land. Van Ouds het 
Raadhuis, Zijlweg hoek Korte Zijlweg in Overveen, 
was één van de zogeheten contractpensions. 

De repatriëring geschiedde in golven. Na 1949 
keerden mensen die in Nederlandse overheids-
dienst gewerkt hadden en militairen terug naar 
Nederland. Halverwege de jaren vijftig werden zij 
gevolgd door een groep Indische Nederlanders die, 
als gevolg van de oplopende spanningen in het 
onder Nederlands gezag gebleven Nieuw-Guinea, 
door de Indonesische overheid tot staatsgevaarlijk 
werden verklaard. Onder hen bevonden zich de 
zogenaamde spijtoptanten. Zij hadden aanvan-
kelijk besloten de Indonesische nationaliteit aan 

te nemen, maar kregen vanaf 1957 spijt van deze 
beslissing omdat zij meer en meer werden gedis-
crimineerd door de Indonesische bevolking. Toen 
tenslotte in 1962 Nederlands Nieuw-Guinea aan 
Indonesië werd overgedragen, werden de daar 
aldaar verblijvende Nederlanders geëvacueerd. 

In Vanouds het Raadhuis werden tussen 1950 en 
1968 in totaal 573 repatrianten opgevangen. De 
laatsten waren 130 Ambonezen, die in 1949 naar 
Nieuw-Guinea gevlucht waren en in 1962 geen 
andere keus hadden dan naar Nederland te komen. 
Door de toen heersende woningnood duurde het 
soms wel een jaar of twee voordat de repatrianten 
de tijdelijke opvang in het Raadhuis konden verlaten, 
ondanks de plicht die iedere gemeente had om vijf 
procent van het aantal nieuw te bouwen woning-
wetwoningen aan repatrianten toe te wijzen. 
Bron: Marte Christine Marres, Ons Bloemendaal, jg. 46, nr. 3

Maleis op de Beatrixschool
In het jubileumboek Beatrix-
school 50 jaar, van Croesenstraat 
tot Blinkertpad (1989), is het 
volgende opgetekend:
“In 1956 wordt een nieuw 
hoofd benoemd: de heer Adams. 
Als oud-Indiëganger krijgt hij 
ruimschoots de gelegenheid 
herinneringen op te halen, want 
ook collega de heer Smits heeft 
in de jaren daarvoor in Indië 
ervaring opgedaan. Dit blijkt een 
prettige omstandigheid, omdat 
de school ook leerlingen krijgt 
uit het inmiddels zelfstandige 
Indonesië, zodat de kinderen 
ook in het Maleis aangesproken 
worden. En: zij waren bekend 
met de levensgewoonten in 

Indonesië. Deze kinderen waren 
met hun familie gehuisvest in 
Hotel Vanouds het Raadhuis, 
tegenover hotel Roozendaal *. 
(…) Toen later deze gezinnen 
woonruimte in Schalkwijk 
kregen en de Beatrixschool wat 
slecht in de leerlingen begon te 
zitten door de vergrijzing van de 
wijk, kregen deze kinderen een 
vergoeding voor buskaarten om 
vanuit Schalkwijk de Beatrix-
school te blijven bezoeken. Het 
was voor beide partijen een 
uitkomst en het was een leuk 
gezicht ’s morgens vroeg de 
groep van de bushalte door de 
wijk naar school te zien lopen.”
*Nu: Loetje

‘ Van Ouds het Raadhuis, 
was één van de zogeheten 
contractpensions’

REDACTIE ANNELIES HOMBURG  FOTOGRAFIE NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
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Hoe en waar?
Vanaf vijf jaar (moet zelfstandig de baan kunnen fietsen)
contributie ca. € 95,00 per jaar
• www.fccwijkeroog.nl  • www.bataaf.com/bmx

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

 1Wat is BMX voor sport en waar staan de 
letters BMX voor?
BMX staat voor Bicycle Motocross (de X staat 
dus voor cross). Het is een sport, waarbij je 

gebruik maakt van een speciale crossfiets. Dat is een 
klein fietsje zonder versnelling maar wel met een 
rem. Je start vanaf een startheuvel met acht BMX-
ers tegelijk. Er gaat een klaphek naar beneden en 
dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk het 
parcours aflegt. Dat parcours bestaat uit heuvels, 
bochten en dalen. Als je heel goed kunt BMX-en 
dan kun je na een heuvel ook zweven door de lucht. 
Dat kan ik nog niet. Het doel is de baan zonder te 
stoppen af te leggen en over de finishlijn te rijden. 
Tijdens het rijden is beschermende kleding ver-
plicht, zoals een helm, handschoenen, een shirt met 
lange mouwen en een lange crossbroek. Eventueel 

BMX of fietscross is een spectaculaire sport. Het is zelfs een olympische sport 
sinds de Spelen van Peking in 2008. Nederland, als fietsland, doet aardig mee in 
de wereldtop en won ook meerdere olympische medailles. Om er meer over te 
weten te komen stellen we wijkgenoot Tijn Boer (8 jaar) de tien vragen.

‘ Als ik het nog beter kan, 
dan kan ik ook zweven na 
de heuvel’ 

Als ik het nog beter kan, dan kan ik ook zweven 
na de heuvel en op mijn achterwiel rijden. Dat is 
echt heel leuk.

4. Bij welke vereniging fiets je?
FCC Wijkeroog. Die club is in Velsen-Noord, na de 
tunnel op de snelweg.

5. Zit je in een team, zo ja uit hoeveel mensen 
bestaat een team?
Ik ben wel lid van een club, maar rijd voor mijzelf.

6. Is zo’n team met leeftijdgenoten; spelen 
meisjes en jongens met elkaar of is dit apart?
Jongens en meisjes trainen met elkaar. Als je 

TEKST INGRID 
SCHENK  
FOTO’S CHRIS 
UITERWIJK

kun je een bodyprotector, knie- en/of scheenbe-
schermers dragen, maar die zijn niet verplicht. Ik 
heb ze wel. Je rijdt drie manches, dat is drie keer 
starten en drie keer een rondje. Als je dan bij de bes-
ten hoort, mag je naar de kwartfinales en dan naar 
de halve finales. De beste acht komen in de finale.

2. Waarom heb je voor BMX gekozen?
Mijn moeder was in Amerika en kwam Jelle van 
Gorkom tegen. Die was vroeger kampioen BMX. Hij 
vertelde enthousiast over BMX. Mijn moeder dacht 
dat dit wel heel leuk voor mij zou zijn omdat ik zo 
van fietsen hou. Toen ben ik lid geworden van een 
BMX-club.

3. Wat vind jij het leukst aan BMX?
Vanaf de start en dat je dan allerlei heuvels opgaat. 

Jonge wijkbewoners over hun sport

traint dan is er een jongerengroep beneden 12 jaar 
en een groep ouder dan 12 jaar. Bij wedstrijden zijn 
die wel tussen leeftijdgenoten. Alleen mogen de 
meisjes dan een jaar ouder zijn. Ik ben acht jaar en 
de meisjes waar ik tegen moet zijn dan negen.

7. Zijn er ook wedstrijden en moet je dan naar 
een andere baan? Hoelang duurt een wedstrijd?
Er zijn verschillende soorten wedstrijden:
• Clubkampioenschap. Dat is alleen met club- 
genoten en duurt ongeveer een halve dag
• BWC. Dat zijn wedstrijden in het westen van 
Nederland. Dus bij ons of op een andere baan.  
Met reizen mee duurt het wel een dag.
• TC. Dat zijn landelijke wedstrijden. Die duren  
ook wel een dag.
Er zijn ook wedstrijden van club tegen club. Dus 
dan behaal je punten voor de club. En welke club de 
meeste punten heeft behaald, heeft gewonnen.

8. Welke dag/avond wordt er getraind en zijn 
de wedstrijden?
Ik train op dinsdag en donderdagavond een uur.  
In de winterstop is er op zondag conditietraining. 
De wedstrijden zijn meestal op zondag.

9. Hoe word je goed in BMX?
Oefenen, oefenen en nog meer oefenen. Bij de 
training leer je hoe je moet starten. De trappers 
moeten halverwege staan. Je moet ook je polsen 
niet te veel naar boven knikken. Je staat de hele tijd 
op de trappers, dus een goede conditie is belang-
rijk. Je moet de hele tijd “douwen”, dus je fiets naar 
beneden duwen, en je haalt de kracht uit je armen 
en benen.

10. Is er een BMX-er die je bewondert?
Nou en of: Jelle van Gorkom, al fietst hij niet meer, 
en Niek Kimmann. Hij werd in 2021 Olympisch- en 
wereldkampioen

DE TIEN VRAGEN

BMX ontstond 
eind jaren zestig 
aan de westkust 
van de Verenigde 
Staten. Het kwam 
voort uit de motor-
cross, waarbij men 
met een motorfiets 
over zanderige 
en heuvelachtige 
terreinen reed. 
Fietscross, zoals de 
sport in Nederland 
genoemd wordt, is 
als georganiseerde 
sport ontstaan in 
het begin van de 
jaren tachtig.
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Hieperdepiep verhuizen, lacht Muis!
Beer kijkt sip, ik wil geen nieuw huis.  

Ik doe het niet, ik ga niet mee,
We wonen toch fijn zo vlakbij zee.

Ik hou van de buurt, de bomen en 't groen, 
't koeienpad, de Emmer, er is altijd iets te doen.

Ik ga niet mee, ik blijf lekker hier.Ik ga niet mee, ik blijf lekker hier.
Nooit meer weg uit het Ramplaankwartier...

Muis grinnikt, Beer, kop op,
het is maar één straatje verderop.

Nieuws van de Aloysiusschool

 Een school is een minimaatschappij: en dat zien we op de  
Aloysiusschool ook. Op alle niveaus borrelt en bruist het.  
Op het materiële niveau, maar ook op het niveau van zorg 

en welzijn. Het materiële niveau: onze school krijgt een make-over, 
vrolijke schilders in frisse witte pakken schilderen heel veel deuren 
prachtig strak mintgroen. Ook de bakstenen muren en groezelige 
wanden moeten een lik verf krijgen. Want rugtassen die in de kast 
geworpen worden en lunchtrommels die onverwacht openspringen, 
laten vegen en vlekken achter. Het zijn tekenen van enthousiast 
leven, van jonge kinderen die graag de klas in willen en ook weer 
enthousiast naar buiten willen om met elkaar op het plein te spelen 
tijdens de pauze.

Op het niveau van welzijn kunnen we een primeur melden: sinds 
deze week hebben we een samenwerking met het centrum voor Jeugd 
en Gezin. Die hadden we altijd al, maar nu is de samenwerking zeer 
zichtbaar geworden: elke woensdag komt onze CJG-coach Malin, 
een ochtend op onze school. Iedereen is welkom met een vraag naar 
informatie of een vraag om tips bij de opvoeding. Ouders, verzorgers, 
leerkrachten en kinderen kunnen bij haar binnenlopen.

Vanzelfsprekend gebeurt er nog veel meer in onze kleine maat-
schappij, maar daarover de volgende keer meer.

 E en mijlpaal voor de wisent in de 
Nederlandse natuur: het groot-
ste landzoogdier van Europa 

heeft hier nu vijftien jaar een thuis. In 

2007 werden de eerste drie wisenten 
uit Polen uitgezet in het Kraansvlak 
binnen Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland, een duingebied onder beheer 

van PWN. Daarnaast bestaat het Wi-
sentenpad tien jaar. Lees het volledige 
artikel op de website van het Nationaal 
park onder het kopje Nieuws.
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JONG IN DE WIJK

MUIS IN DE WIJKMUIS IN DE WIJK
Door Pauline Baartmans

 B rrr! Nadat het de 
eerste weken van 
het nieuwe jaar wel 

herfst leek, is het nu dan 
toch echt winter en lekker 
koud buiten. Dat betekent 
dat de standvogels wel wat 
extra’s kunnen gebruiken. 
Een mooie gelegenheid 

voor een nieuw thema in de 
groepen 1-2 van de Beatrix-
school. Buiten rondom de 
klassen hangen vetbolletjes 
en pinda’s. In de klas zijn 
er heuse vogelspotplaatsen 
ingericht en worden de 
vogels die op al het lekkers 
in het vogelrestaurant afko-

men met verrekijkers goed 
bekeken. Met gemak wordt 
een pimpelmees onderschei-
den van een koolmees. De 
namen van de vogels worden 
gestempeld of geschreven en 
er worden vele vogels in de 
klas getekend! Ook buiten 
wordt er aandachtig gekeken 

naar de vogels die we zien 
rondom het water, bij het 
weiland en het groen rond-
om de school. Binnenkort 
maken de leerlingen nog 
een wandeling rondom het 
Brouwerskolkje om vogels te 
spotten. Een heerlijk thema, 
dat leeft bij de kinderen! 

Vogelspotters op de Beatrixschool

15 jaar wisenten in Zuid-Kennemerland

Boven: Aankomst Wistenten in 2007. 
Links: Poolse koe met de eerste vier kalfjes 
geboren in Kraansvlak in 2009.
Onder: Wisenten, konikpaarden en 
hooglanders hebben bewezen dat ze prima 
samenleven op het Wisentenpad.
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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


