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Winkelen in corona tijd

een nieuwe tijd

smog lost op tussen haarlemmer huizen
terrassen inhaleren geen fijnstof meer
spaarnebruggen krimpen langzaam dicht
de zeeweg fietst door bevrijde duinen
frisse jongens rennen de afgang af
vrolijke meisjes ballen op het strand

een zuil wandelt weg met zijn reclame
geen bolide walmt nog door het zand

LENTE

DE

een judas verdwijnt uit het vergezicht
een motorrijder hijst een witte vlag

slechts de schemer kleurt het blond oranje
een uil oehoet vanuit de nacht:
slaap zacht mijn kind in je kleine bed
de klok wordt niet meer teruggezet
Uit de bundel ‘Nooit loopt de weg dood’
van Harmen Malderik
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lieve buurtgenoten
Selma Alphenaar

kampheilige@gmail.com

Afgelopen kwartaal hebben vrijwilligers uit onze wijk een bedankje
ontvangen, in de vorm van een teVoor ons allemaal is
goedbon, te besteden bij Blend.
het een uitzonderlijke
We bedanken Blend hartelijk voor
tijd en we kijken reikde hulp en het mede mogelijk maken
halzend uit naar het
moment dat we elkaar van dit initiatief. In het bijzonder
hartelijk dank aan de vrijwilligers
weer mogen ontmoeten. Zeker nu het voor- die betrokken zijn bij het maken van
de wijkkrant De Kampheilige.
jaar in aantocht is!
We zijn trots op onze wijkkrant

Het menselijke aspect van een ontmoeting is zo belangrijk dat we hebben besloten om de jaarvergadering
te verplaatsen naar een moment dat
we weer mogen samenkomen.
De locatie zal dan waarschijnlijk
museum Haarlem worden omdat er
toegang is tot de Egelantierstuin.
Bij goed weer kunnen we gebruik
maken van de tuin; in de buitenlucht
is het risico van besmetting kleiner dan binnen. We vinden het als
wijkraad belangrijk om elkaar persoonlijk te kunnen begroeten en we
hopen op uw begrip.

patchwork , quilting
and more

Online vergaderen
De wijkraad kiest er voor om tijdens
de lockdown online te vergaderen.
Tot we elkaar weer mogen ontmoeten, is het mogelijk om deel te nemen aan de online vergadering.

Gedempte Oude Gracht

Eén van onze speerpunten is het
aanpassen van de snelheid op de
Gedempte Oude Gracht naar 30 km
per uur voor alle verkeer. Over de
gracht is een rijke historie bekend
en met dank aan Saskia de Wit zijn
Dank voor uw reacties over het herer historische foto’s van de (Geinrichten van het plein aan de Korte dempte) Oude Gracht. Zo ziet u bijHofstraat- Patiëntiestraat, deze zijn
voorbeeld een foto uit 1858 toen er
in goede orde ontvangen. Samen
nog sprake van de Oude Gracht.
met Arjan Honingh zullen we de mo- In 1859 werd de gracht gedempt
gelijkheden tot herinrichting onderomdat er sprake was van stilstaand
zoeken en een projectgroep oprichwater met de daarbij gepaard gaanten. Uiteraard is iedereen uit de wijk de stankoverlast.
welkom om mee te denken en mee te Binnen de wijkraad heeft wijkraadshelpen aan het vergroenen en leeflid Axel van den Berg het project
baar houden van onze wijk
Gedempte Oude Gracht voor zijn

rekening genomen. Op de volgende
pagina in dit nummer vindt u een
uitgebreid artikel over de geschiedenis van de Gedempte Oude Gracht,
door Willem Brand.

De Egelantier
Informatie van gemeente Haarlem
kort samengevat: In mei 2020 is de
raad geïnformeerd over het feit dat
de start van de verkoopfase van de
Egelantier in verband met corona is
verplaatst tot na de zomer.
Gegadigden hebben nu tot uiterlijk
1 april 2021 de mogelijkheid om
hun definitieve aanbiedingen in te
dienen. Deze aanbiedingen worden
door de beoordelingscommissie beoordeeld. Het beoordelingsrapport
wordt ter besluitvorming aan het
college voorgelegd. Medio juni 2021
is bekendmaking van de definitieve
toewijzing/gunning voorzien.
De wijkraad kan indien noodzakelijk
in actie komen als de bekendmaking
heeft plaatsgevonden.
Heeft u vragen aan de wijkraad
Heiliglanden De Kamp? Laat het
ons weten: hdkwijkraad@gmail.
com of bezoek onze website voor
de laatste informatie: https://
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl/
Pas goed op elkaar. Graag tot
ziens in de wijk!

Groot Heiligland 66, 2011 ES Haarlem
+31 (0) 23 534 00 79
desampler .NL | info@desampler .nl
Volg ons op Facebook : de Sampler

Bank-sy?
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historische kijk op de wijk . .

de demping van de oude gracht

Willem Brand

Willem Brand

tekst

tekst

Pierre van Achter had de ets jarenlang in
zijn huis in het Nieuw Heiligland hangen.
Onlangs is deze van eigenaar gewisseld,
maar het Nieuw Heiligland nog niet uit!

Het eerste nummer
van 2021 is voor een
groot deel een reis
terug in de tijd.
Een historische
Kijk op de Wijk.

Dankzij een ets van
Pierre van Achter uit
het Nieuw Heiligland
gaan we terug naar
de middeleeuwen.
We kijken terug op de
demping van de Oude
Gracht, die halverwege
de 19de eeuw plaatsvond. Bijna een eeuw
later zitten we dankzij
een politiek pamflet in
de vooroorlogse jaren.
Via slagerij Daudeij
en een underground
café belanden we eind
2020 in de door corona
helaas voor bezoekers
gesloten kerstkelder.

Op de tekening van Cornelis Ekema
zien we de Oudegracht ter hoogte
van het Groot Heiligland en de
Schagchelbrug richting Kleine
Houtstraat, waarvan het begin op
de achtergrond links zichtbaar is.
Op de voorgrond rechts ziet men
het ‘MAGAZYN van BEZEMS,
BORSTELS’, ter hoogte van het
tegenwoordige perceel nr. 105. Voor
de winkel een aantal kruiwagens en
bezems. Het is het jaar 1858 en de
demping begint op gang te komen.
Wanneer de gracht is aangelegd, is
niet exact bekend. Maar de eerste
expliciete vermelding ervan en ook
van de stadsmuur erlangs is te vinden in een oorkonde uit 1297.
In 1360 wordt voor het eerst de
naam Oudegracht genoemd. Dat
moet betekenen dat er dus ook een
‘nieuwe gracht’ is. Het graven ervan
moet voor 1311 hebben plaatsgevonden, want in dat jaar is er sprake

Zuidzijde Oudegracht, tussen Kleine Heiligland en Verwulft;
Vrij schaap
foto: Munnich & Ermerins.
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historie Nieuw heilgland

van een ‘uiterste gracht bij de Hout’
te weten de Raam-, Gasthuis- en
Kampersingel.
De demping halverwege de 19de
eeuw is het gevolg van de drooglegging van de Haarlemmermeer.
Het Spaarne ging minder snel stromen waardoor de voeding naar de
grachten ook minder snel ging.
Gaandeweg veranderden die in open
riolen. Uit hygiënische overwegingen én ook om de verkeersdoorstroming te bevorderen verdwenen er
toen heel wat karakteristieke grachten; naast de Oudegracht ook de
Westergracht, de Voldersgracht en
de Kraaienhorstergracht (nu de Nassaulaan). De enige nog bestaande
gracht is de Nieuwe Gracht.

Verwulft, hoek Botermarkt in 1859; de panden aan de zuidzijde
zijn ca. 1930 gesloopt voor de bouw van Vroom & Dreesmann.

De ets is gemaakt door Dirk Harting, geboren op Midden-Java in 1884 en overleden in Heemstede in 1970.
Grafisch werk van hem is in het bezit van het Frans Hals
Museum.
Bijzonder is dat achterop de ets een uitleg staat over
de naam Nieuw Heiligland. In de 15de eeuw werd het
straatje tussen het Klein en Groot Heiligland het Nieuwelandje genoemd. In 1628 staat het te boek als Nieu Heyligelant, in 1694 echter weer als Niewelandsteegh.
In deel 60 van de Haarlemse Miniaturen De Heiliglanden
en De Kamp staat dat de naam ‘heilig lant’ al in 1355 opduikt in een akte, aangaande een stuk land dat was toegekend aan de Heren van Sint Jan. Zij verwierven daarna
steeds meer land. In 1310 was de orde van Sint Jan gesticht in wat nu de Jansstraat is. Er werden een klooster
en kerk gebouwd. Tijdens de Reformatie zijn bijna alle
kloosters gesloopt behalve de (Sint) Janskerk.

Pentekening van W.J. Slokker (1920)
uit het Noord-Hollands Archief

In 1451 kregen de Minderbroeders (= de orde van
Franciscanen) een stuk
grond en stichtten een
klooster tussen het Groot
Heiligland en Elisabeth
Gasthuis. Maar dat ze zich
al eerder in Haarlem gevestigd hadden, bewijst
de naam Minderbroederssteeg (1354). Die steeg,
zo vond Pierre van Achter
via internet, verdween in
1929 bij de bouw van het
Nederlands Israëlisch Joles
ziekenhuis aan het Groot
Heiligland.
De bouw ervan werd betaald door de Haarlemse
zakenman Mozes Joles, die
in zijn testament bepaalde
dat in dit ziekenhuis joodse
leefregels moesten gelden.
Gemiddeld werden er zo’n
vijf joodse patiënten opgenomen. In het najaar van
1942 werd het ziekenhuis
door de Duitse bezetter
onteigend en de patiënten
gedeporteerd.

Tekening Leo Zeldenrust (1950)
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historische kijk op de wijk . .

CPN verkiezingspamflet in de lange hofstraat

van undergroundcafe tot kerstkelder

Willem Brand

Willem Brand

tekst

tekst en foto

Deze foto kwam ondergetekende
tegen op de Facebook-pagina
‘Je bent Haarlemmer als…’.
Els Krabbenbos-Allan had ‘m gepost.
Zij zei dat zij hem had ‘gekregen’
via Rob Plasschaert, van wie ik weet
dat hij werkzaam was bij het NoordHollands Archief.
‘Gaat de Kerstkelder weer
open?’ vroegen klanten al
in september aan bloemiste
Annet van der Welle van
Mother Nature.
Ze had door corona wel wat
bedenkingen, maar ging
toch overstag. Een transparante plantaardige wand
zou voor een natuurlijke
rondgang door de prachtige
17de eeuwse kelder zorgen.

We zien een stukje Lange Hofstraat en
veel De Witstraat. Bijzonder naast de
mooie gaslantaarn, die schril afsteekt
tegen de bouwvallige huizen, is het
verkiezingsbiljet ‘Anti-fascisten kiezen communisten’.
Het is de jaren dertig en de CPN
(Communistische Partij van Nederland) ageert zo tegen de NSB (Nationaal Socialistische Beweging). Tijdens
de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1933 behaalde de CPN het
grootste vooroorlogse succes, met vier
van de honderd zetels!
In WOII werd de partij door de bezetter verboden. Veel leden zaten in het
verzet. In de zomer van 1943 sloot
Hannie Schaft zich aan bij de communistische sabotagegroep van Gerben
Wagenaar. Later werd ze lid van de illegale communistische partij.

Annet van der Welle bezig met de inrichting

De kelder uit 1626 werd in de 19de
eeuw gebruikt als rokerij door slagerij Daudeij. De vleeshaken in het plafond en een rookkanaal zijn het be-

Zou alle moeite om de Kerstkelder onder haar bloemenwinkel in
te richten zijn vruchten afwerpen,
vroeg Annet zich aan de vooravond
van Kerst 2019 af. Zo hadden zij en
vriend Jorg tweeduizend kilo houtsnippers naar binnen staan scheppen, waarin voor de geur twee kilo
steranijs aan werd toegevoegd. Maar
het was ‘t allemaal waard. Vanwege
de aanloop en de reacties was hun
kerstkelder een groot succes.

Foto: Beeldcollectie van de Historische Vereniging Haerlem

Het nummer 14 verwijst naar het nummer van de CPN
op de verkiezingslijst en de Tribune was tussen 1909 en
1937 de communistische partijkrant. Zo weten we dat
de foto in ieder geval van vóór 1937 is.

ravelingsteeg:
“geen bloembakken en fietsen maar auto’s”

Ondanks corona en de extra maatregelen wilde Annette op herhaling
gaan. Samen met een collega is zij
er vele uren mee bezig geweest.
Annet maakt zelf alternatieve kerstbomen, zoals die op de foto met appeltjes en kerstballen. De asparagus
in bolvorm, kanjers van dennenappels en palmbladeren in paars zijn
prachtige kerst-decorstukken. En de
amaryllus-bollen zijn als ze bloeien
een lust voor het oog tijdens donkere
dagen. De sfeervolle kerstlampen,
een keur aan vazen en allerhande
decoraties getuigen van smaak.
Maar helaas gooide de lockdown
roet in het kersteten en ging het
feestje voor de bezoekers in de magnifieke kerstkelder niet door.

‘Niet iedereen was er blij mee,
ook niet in de straat,’ vertelt
Has Oushoorn over zijn actie
om de Ravelingsteeg autovrij te
maken.

Foto: Willem Zilver Rupe (1970), Noord-Hollands Archief
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Je kunt je het vandaag der dag niet
voorstellen met al die bloembakken
en fietsen, maar in de jaren zeventig
reden er nog gewoon auto’s door de
straat. Has woonde toen zelf om de
hoek in het Groot Heiligland.
Pas later kwamen Lenny, hij en de
kinderen te wonen in het huis in
de steeg. Has: ‘Hier woonde toen
een gezin, levensgevaarlijk voor dat
kind.’
Herman van Mourik zegt ’t jammer
te vinden dat zijn buurman zijn lawaaierige 1000 cc-motor in de steeg
parkeert. Van Has hoor ik wat later
dat de man met de motor van plan
is te verhuizen.

wijs. In de jaren zestig van de 20ste
eeuw doopten Dick Vis en Hans Alta,
bekende figuren uit de Haarlemse
horeca, de kelder om tot ‘The Underground’. Door de huidige eigenaar
is de kelder een aantal jaren terug
prachtig gerestaureerd.

Foto: (1880), Beeldcollectie van de Historische Vereniging Haerlem
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IN bedrijf . .

Praktijk voor Feldenkrais
Methode & Fysiotherapie

kiezen. Vaak kun je met minder
inspanning en moeite veel meer
bewegingsmogelijkheden ontdekken. Je daarvan dus bewust worden,
dáár gaat het om. Als je hiervoor de
tijd neemt, verandert ook de manier
waarop je brein je bewegingen aanstuurt.”

Sounder-sleep-system
“Je kunt daarnaast leren weer beter
te slapen, zonder medicijnen!” Haar
oorspronkelijke 6-weekse-oefenprogramma onderwijst Marlies nu individueel op aanvraag: “Met je favoriete bewegingstechnieken -zeer klein,
subtiel, feitelijk en in verbeelding
gedaan- ga je regelmatig oefenen.
Het liefst 3x per dag 10 minuten.
Zo leer je al overdag je systeem,
lichaam en geest, te kalmeren en je
hersenen aan een rustige werkwijze
van ‘s nachts te herinneren.
Ik help je met verschillende technieken bij het inslapen en/of ’s nachts
(weer) in slaap te kunnen glijden.”
jij kunt alleen zelf voelen en waarnemen wat het doet.” licht ze toe.
“Mijn aanpak is geschikt voor iedereen die open staat voor nieuwe ervaringen. Los van leeftijd, beroep of
gebreken. Je kunt zo je bewegingsfuncties verbeteren (ademhalen is
ook bewegen), je klachten verlichten
en je zelfwerkzaamheid en zelfvertrouwen ontplooien.”

Angélique van Poppelen
tekst

“BEWEGING”
Beweging is een cruciaal
woord in de praktijk voor
Feldenkrais Methode & Fysiotherapie, vooraan in het Groot
Heiligland. In de etalage zien
we mooie kunst. Maar wat
gebeurt er àchter die etalage
nu eigenlijk en wat is Feldenkrais? Dit keer een gesprek met
de eigenaresse, Marlies Hanebrink.

“Ook ik merk natuurlijk de gevolgen
van corona. Ik kan geen groepslessen en workshops meer geven, het is
hier nu stil.” vertelt Marlies bij onze
kennismaking. Ik proef wel direct
zoveel energie, dat er ongetwijfeld
genoeg stof is voor een boeiend gesprek.

Marlies Hanebrink
Marlies is in Duitsland geboren. Ze
werd er landbouwkundig ingenieur.
In plaats van haar oorspronkelijk
idee om als gynaecoloog/verloskundige aan het werk te gaan, stond ze
nu aan de ‘wieg’ van kalfjes.
Maar de mens bleef haar toch meer
interesseren. Zodra zich de kans
voordeed, volgde zij in Berlijn een
omscholing tot fysiotherapeute.
Hierbij kwam ze voor het eerst met
de Feldenkrais Methode in aanraking. Haar Berlijnse lerares adviseerde de training in Nederland
(Ubbergen) bij Mia Segal. Mia was
de 1e assistente van de grondlegger, Moshe Feldenkrais (1904-1984).
Sinds 1991 is Marlies werkzaam als
Feldenkrais-docente; vanaf 2003 op
het Groot Heiligland.
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Feldenkrais Methode
Marlies vraagt me m’n handen te
vouwen en in m’n schoot te leggen,
op te tillen, en rond en achter mijn
hoofd te bewegen. Ik doe het zonder er verder bij na te denken. Nu
vraagt zij naar mijn ‘gewaarwordingen’ in handen, armen, schoudergordel, borstkas en nek. Daarna komt
de andere variante, andere duim boven - zie de foto. Ogenschijnlijk een
klein verschil, maar het voelt wel
degelijk anders. “Waarom gebruiken
we 50% van onze mogelijkheden
vaak niet?” vraagt ze dan.
‘Bewustwording door beweging’
blijken sleutelwoorden. “We zijn ons
vaak niet bewust volgens welke vaste patronen en ingeslepen gewoonten we bewegen. Er is veel meer
vrijheid, er valt veel meer te kiezen.
Als je efficiënter en soepeler gaat
bewegen, dan verminderen spanning, vermoeidheid, pijn, stijfheid.
Je voelt je veel beter en kunt meer
genieten van de kwaliteit van je
leven". Ze vervolgt: “We gebruiken
hier bewegingen die je nieuwsgierigheid opwekken en je zintuiglijke
waarneming bewust laten worden,
om uit de verschillen te kunnen

Marlies nu

In het gesprek proefde ik zoveel
inspiratie, dat ik hoop dat nog veel
cliënten - klein en groot - door haar
ervaring, wijsheid en energie voorwaarts geholpen kunnen worden.
Heb je een idee of wil je je persoonlijke situatie voorleggen: bel of mail
Marlies gerust even. Dit kan altijd,
of corona ons nu in de weg zit of
niet.
Voor informatie:
www.feldenkraishaarlem.nl
Adres: Groot Heiligland 1 zw.

Doel van dit leersysteem is stressgerelateerde klachten te voorkomen
en verlagen, zowel geestelijk (bijv.
concentratieproblemen of piekeren)
als lichamelijk (bijv. hoofdpijn, hartklachten, hoge bloeddruk, vermoeidheid).
Marlies: “Het zijn vaak drukke mensen die slaapklachten hebben. Overdag steeds gehaast zijn en dan verwachten dat de nacht zomaar rust
geeft. De kwaliteit van de nacht is
meestal een spiegel van de kwaliteit
van de dag…”

De lessen
Marlies is inmiddels zo’n 30 jaar lerares en geeft zowel individuele als
groepslessen. “Ik begeleid slechts,

Marlies toen

Marlies werkt niet alleen met volwassenen, maar je kunt ook met
baby’s en kinderen bij haar terecht.

Toekomst?
Marlies wilde -ondanks haar pensionering- het liefst met haar lievelingsbezigheden doorgaan en haar wens
was om de praktijkruimte met anderen te delen. Die plannen leken vorig
jaar nog concreet (meer workshops
etc.), tot de boel helaas dicht moest.
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zelf een decoratief blad van gemaakt. Bram heeft niet veel aan zijn
woonruimte hoeven op te knappen.
Robert Jaspers Focks
Hij heeft de hele ruimte wel geschiltekst en foto’s
derd, maar daarna is hij er in feite
gewoon ingetrokken.
Op de gang is een oude ziekenhuiskeuken met een granito keukenblad.
En verderop is het sanitair.
Hij woont in een voormalig schilderlokaal, waar een bordje je nog steeds
Op een regenachtige wintervertelt je kwasten uit te spoelen.
avond ben ik te gast bij Bram
Zoals bekend waren er talloze creaMeurkens. Hij is een van de tijde- tieve lessen in De Egelantier, nadat
lijke bewoners van De Egelantier. het gebouw als ziekenhuis ophield te
Zijn beeldscherm projecteert
bestaan.
hij met een beamer, een enorm
Bram woont er sinds de zomer van
beeld vult de grote muur in zijn
2018 en verwacht er nog wel een
erg grote woonkamer.
half jaar te zullen wonen. De beEr speelt muziek van Maribu
sluitvorming rondom De Egelantier
State & Holly Walker; het numis immers uitgesteld. Ook zijn broer
mer heet “Midas”.
en zijn zus wonen er. Daarnaast
huren er nog een aantal kunstenaars en muzikanten een
ruimte. Zij wonen er niet.

Zijn totale woongedeelte is meer
dan 100 m2 en bestaat uit 2 delen. Daarin is ook ruimte voor een
boksbal, een serieus biljart en een
aantal hele grote hanglampen. Het
tafelblad van zijn eettafel bestaat
uit oude LP’s; hij heeft er met epoxy
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Hij woont er via de beheerder van De Egelantier, de
firma meurkens&meurkens;
dat zijn twee ooms van hem.
Zij beheren namens de gemeente ook Klein Heiligpand
en andere culturele panden,
zoals het vroegere Belcanto.
Zij beheren panden op een
meer maatschappelijk verantwoorde manier, met huurders
uit de creatieve sector en ook
startende ondernemers.
Bram is geen kunstenaar. Hij
werkt als ambulante hulpverlener in Amsterdam. Elke
werkdag fietst hij naar zijn werk.
Zijn cliënten zijn mensen die begeleid wonen, op verschillende adressen in Amsterdam. Aan lichaamsbeweging heeft hij dus geen gebrek.
Hij heeft 2 goede, stoere fietsen en
die staan in zijn woonkamer.

Binnen het pand kent hij eigenlijk
iedereen, maar daarbuiten bijna niemand. Op zijn familie na dan, want
een groot deel daarvan woont verspreid over Haarlem. Alleen heeft hij
hier zelf nooit op school gezeten of
gestudeerd. Bram is opgegroeid in
Meerkerk, in de buurt van Utrecht.
Hierdoor is het gros van zijn vrienden te vinden in Utrecht.
Als ik vraag wat hij van De Kampheilige vindt, hoor ik dat hij die nooit
leest, want hij krijgt hem nooit.
Het is onduidelijk waarom.
Misschien wordt er maar 1 bezorgd
voor alle 6 bewoners. Zo jammer!
Via De Kampheilige zouden ook deze
relatief nieuwe buurtbewoners geïnformeerd kunnen worden over wat
er speelt in onze wijk. Maar ach, hij
komt ook niet veel in de wijk. Wel
gaat af en toe wat drinken in het
spelletjescafé Bar Boef, in de Kleine
Houtstraat.
In de wijk noemt hij, in de categorie
‘mooiste plek in de wijk’, de Korte
Houtstraat. Alleen is die wel net buiten onze wijk. Verder hij De Dakkas
een erg toffe plek om te zijn, vooral
in de zomer.
Wat hem opvalt in de wijk is dat er
zoveel mooie kleine straatjes zijn
waarin heel veel bewoners allerlei
gave planten buiten voor hun woning hebben staan, waardoor het
aangezicht van de straten erg gezellig is.
Als ik tenslotte vraag ik of hij na al
die vragen toch nog iets niet heeft
kunnen zeggen, zegt hij dat hij alles wat hij wilde zeggen, wel gezegd
heeft.
We vonden het allebei een een
prettig gesprek, en dat is een
mooie afsluiting.

groen in de wijk . .

kijk op de wijk . .

Bram Meurkens

Parkeergarage de kamp
Wil Smit
tekst

te plaatsen met daar omheen kippengaas
waardoor de plant zich makkelijker kan gaan
hechten.
Als je bijvoorbeeld gaat kijken langs de A2 bij
Laren dan zie je geluidsschermen die geheel
zijn begroeid met Hedera planten en die staan
ook tegen een dichte wand.
De aanplant van nieuwe beplanting is het beste uit te voeren rond eind maart begin april en
dan eerst de bakken bemesten met culterrakorrels en bloedmeel. Tevens is het verstandig
om onderbeplanting aan te brengen zoals Ajuga reptans en Waldsteina om uitdroging van
de bakken te verminderen.

De Corten-stalen platen van de Dakdokters
zijn mooi voor het aanzicht van de garage
maar deze platen stralen veel warmte uit naar
de bloembakken en zeker na een hittegolf zoals die van de afgelopen zomer. Bij normaal
weer mag er wel 2 keer per week water worden gegeven, maar bij warm of heet weer wel
3 tot 4 keer per week en dan s’avonds weer
om de verdamping wat tegen te gaan. Omdat
ik ben een bewoner van ik vermoed dat het voor Spaarnelanden lastig
is om hier zorg voor te dragen zou het bijvoorde Heiliglanden en ik
vind het fantastisch om beeld een oplossing kunnen zijn als De Dakkas
en de bewoners uit de buurt dit voor hun rekehier te wonen in deze
ning nemen door middel van een waterslang
gezellige buurt.
Alleen de begroeiing van vanuit de Dakkas.
de parkeergarage ziet er
nog steeds troosteloos
uit en ik ben bang dat
het niet beter wordt na
het artikel in de vorige
Kampheilige.
Ik heb hierbij wat advies
voor Spaarnelanden om
er met elkaar voor te
zorgen dat het groen
op De Kamp nog beter
aanslaat.

De Hedera en de wilde wingerd langs de buitengevel
naar beneden geleiden is
geen goed idee, want als je
dat doet gaat de groei eruit. Het zijn namelijk klimplanten en die moeten dan
ook klimmen.
Deze planten doen het nu
slecht omdat ze te lijden
hebben van veel wind en
tocht waardoor de planten
uitdrogen.
De beste manier om dit
op te lossen is een plaat
Trespa midden in de bak

Hortensia’s
Dan nog wat tips over een van de meest
voorkomende planten in de straten van
onze wijk, namelijk de Hortensia.
Na een strenge winter wordt het zo langzamerhand weer tijd voor de tuin- of gevelbeplanting.
Er zijn heel veel verschillende Hortensia’s
maar de meest voorkomende is wel de Boerenhortensia of de Hydrangea Macrophylla, deze
naam heeft hij te danken het feit dat hij veel
bij boerderijen werd aangeplant.
Hortensia’s houden van veel vocht en heel toe-

passelijk komt zijn naam van het Latijnse woord voor waterkruik (hydro
= water).
Deze plant bloeit van half juni tot
diep in de nazomer in rode, witte en
blauwe tinten. Het is een potplant
maar plaats hem dan wel in een
ruime pot of kuip en maak een paar
gaten in de zijkant zo 10 tot 15 cm
boven de grond dan creëer je een
waterbuffer voor de haarwortels.
Veel Hortensia’s hebben de bijzondere eigenschap om van kleur te
veranderen van roze naar blauw of
andersom dit heeft te maken met de
grondsoort; zure grond met weinig
kalk is ideaal voor de blauwe kleur,
dus om de kleur te behouden moet je
hem nooit leidingwater geven.
Je kunt de kleur ook manipuleren
door begin september aluminiumsulfaat of aluin door de grond te
mengen
De bloemen van deze plant bloeien
op overjarig hout, knip daarom alleen de dode bloemen uit de plant en
dat kan dan het beste in de maand
maart. In de winter zijn de droge
bollen niet alleen heel decoratief, de
gedroogde bloemen beschermen ook
de knoppen tegen de vorst.
Snoeiadvies: in de maand maart
alleen het oude hout verwijderen
en als hij te hoog wordt knip dan
gedurende een paar jaar om en
om wat takken bij de grond af.
Bemesting: gedroogde koemest
korrels of culterrakorrels.
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kijk op de wijk . .

De levenskracht van Jacky

In 2010 verhuisde de in Spaarndam geboren en getogen
Jacky naar de Proveniershof. ‘Ik wilde heel graag in het
centrum wonen en vond het daar heel gezellig.
Er woonden leuke en interessante mensen en ik voelde
me best snel thuis. Maar mijn huis was slecht geïsoleerd
en vochtig, wat een reden was om iets anders te zoeken.
Ik ben snel vatbaar en een vochtig huis helpt dan niet.
Alles staat met alles in verbinding en ik heb regelmatig
een voorhoofsholte-ontsteking, vaak gevolgd door bronchitis en een ooronsteking.’
Op haar dertigste werd ze verliefd. Hoe moet dat nou,
dacht ze, voor het eerst samen wakker worden. Zit mijn
haar nog wel voor mijn gezicht en hoe moet je zoenen?
Tien jaar later is hij nog steeds in haar leven.

Actie KIKA
Willem Brand

tekst en foto’s

Blue Moon 70x70 - € 135 (verkocht)

Haar website heet flowerpowerart.nl maar
wie het levensverhaal
van Jacky (40) hoort beseft hoe mooi en groot
de bloem van haar eigen
levenskracht is. Tweemaal overwon zij kanker
op een uiterst gevoelige
plek, haar gezicht: op
haar 11de en op haar
25ste. Op 13 februari
startte zij via haar website en blog een actie
voor stichting KIKA.

Jacky voor haar doek Good Vibes

Het begon op haar tiende
toen ze zo’n last van haar
bovenkaak had dat haar
tandarts ten langen leste
een stel kiezen trok. ‘Het
werd op het psychische
gegooid, pas na een traject
van anderhalf jaar langs internist en neuroloog kwam
men erachter dat ik een
Good Vibes 80x120 - € 150

zeldzame spiertumor had. De eerste vier chemokuren
sloegen niet aan waarna er is overgegaan op zwaardere.
Naast chemo kreeg ik ook bestralingen waardoor mijn
zicht en gehoor minder werden.’ Een ander gevolg was
dat door de behandelingen de groeihormonen werden
aangetast en haar groei stokte.

Afdeling oncologie
Jacky had drie jaar basisschool gemist. Erna zat ze twee
jaar op een school voor blinden- en slechtzienden.‘Ik kon
lekker mijn neus tegen ’t papier houden, daar deed niemand moeilijk over,’ zegt ze terugkijkend. Het lukte haar
ook om in vier jaar MAVO3 te halen en ook slaagde ze
voor MBO sociaal-pedagogisch werk. ‘Mijn ambitie was
om op de afdeling oncologie van een kinderziekenhuis te
gaan werken. Dat is er nooit van gekomen.’
Jacky over die schooljaren: ‘Ik tekende graag en genoot
van het leven. Ik fietste ook veel omdat een kinderarts
had gezegd dat ik nog een keer kanker niet zou overleven. Ik wilde sterk worden en fietste vanuit Spaarndam
naar ’t Kopje van Bloemendaal. Als ik boven was voelde
dat elke keer als een overwinning.’ Op haar 25ste sloeg
het noodlot toe. ‘Ik werd steeds vermoeider en ben van
mijn kamer in Weesp teruggegaan naar mijn ouders.
Daar werd ik met open armen ontvangen.’

Niet psychisch
‘De kinderarts zei dat ’t psychisch was, maar ik voelde
me goed en stond op eigen benen. Ik ging uit en was
totaal niet bezig met mijn verleden. Op een avond viel
tijdens het tanden poetsen een kies uit mijn mond en
het deed niet eens pijn. De tumor bleek er meer dan een
jaar te zitten. De bottumor was echter niet op de MRIscan te zien, maar wel via een CT-scan. De arts gaf me
nog twee jaar en raadde een operatie af.’
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Voor stichting KIKA stelt Jacky drie schilderijen beschikbaar. Over haar werk zegt ze: ‘De schilderijen met de
pumps op een doos waren een heel karwei.
De energie zit vooral in de doos omdat ik hier mijn fantasie niet echt bij kon gebruiken en het meer moeten
werd. Pumps, bloemen en de maan geven mij meer vrijheid. Tijdens het schilderen van Blue Moon kreeg ik veel
ontspanning terug ook omdat ik meer met mijn vingers
op het doek was dan met het penseel. Meer voelen dan
mijn zicht gebruiken is minder inspannend voor mij.
Ik wil mijn handen meer gaan gebruiken in mijn schilderwerk voor het geval ik straks misschien te weinig zie
voor het schilderen met penseel.’

De tumor drukte haar oog omhoog en ook ging haar
mond anders staan. Bij een second opinion hoorde ze
dat de tumor bijna op haar slaap drukte. Een operatie
gaf haar een kleine kans. De dag voor de grote ingreep
bad ze tot God. ‘Ik geloof dat er meer is dan dit leven.
Meer info op: www.flowerpowerart.nl
Dat gaf me rust. Voor mijn ouders en wat vrienden had
ik brieven geschreven. Ik wist dat ik een tijdbom in mijn
hoofd had, alleen niet wanneer die zou afgaan.’

Schilderen
Ze besloot zich te laten opereren. Gevolg was wel dat
naast de tumor ook haar gehemelte, haar bovenkaak,
haar rechteroog en oogkas werden verwijderd. Ze moest
opnieuw leren praten en eten. Ook haar smaak- en geurzin gingen achteruit. Op dit moment heeft ze nog maar
15% zicht in haar linkeroog. Jacky: ‘Schilderen geeft
ontspanning maar kost ook veel inspanning. Bloemen
maken me vrolijk, er zit veel contrast in en ze voelen
zacht of prikken. Ik moest mezelf, mijn nieuwe ik, accepteren, maar merkte dat ik anders behandeld werd. Alsof
ik verstandelijk iets mankeerde.’

Contact
‘Soms is het lastig contact te maken omdat ik zo slecht
hoor en praten niet zo makkelijk is. Ik vind het heel vervelend dat ik mensen zo voorbijloop. Ik snap goed dat
als iemand drie keer gezwaaid heeft en ik geen reactie
geef, hij of zij denkt: wat een chagrijnige meid.’

Blue Pumps van 70x70 - € 135

In een mooie ambiance en schitterend
terras vindt je bij ons een combinatie
van koffie, lunches, smoothies, wijnen
en bites.
Alles vanuit de gedachte:

Gezond, verantwoord, en niet
minder belangrijk; erg lekker !
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tekst

Suzanne ‘Little Detail’
fotografie

Femke Ditmars &
Danielle de la Mar
wonen al bijna vijf jaar
tegenover elkaar in
het Groot Heiligland.
Toen hun werk in de
catering- en evenementenbranche stil
kwam te liggen door
de coronacrisis gingen
ze de uitdaging aan:
samen een bedrijf in
taarten beginnen!

Samen wat doen
Ze wonen al bijna 5 jaar tegenover
elkaar en zijn beide ondernemer in
dezelfde branche. Femke in styling
en catering en Danielle als organisator. Regelmatig delen ze een kop
koffie op het gezellige stoepje van
het Groot Heiligland. Ook zeggen ze
al jaren tegen elkaar: "We moeten
toch echt eens wat gaan doen samen", maar door alle lopende projecten kwam dat er steeds niet van.
Waar zij zich altijd midden tussen de
feestjes bevonden, is er al in geen
tijden confetti afgeschoten. En daar
konden zij zich niet bij neerleggen.
Tijd voor een andere aanpak! Je
moet immers zelf de slingers ophangen toch?!

len, o.a. met professionele foto’s van
fotograaf en vriendin Suzanne van
Little Detail. Vlak voor kerst zijn ze
online gegaan. Inmiddels zijn ze alweer ruim 2 maanden bezig.

Kleine feestjes gaan gewoon
door
Het is natuurlijk moedig om in een
crisis een eigen bedrijf te beginnen.
“We houden allebei wel van een
feestje en een stukje taart en wilden
echt iets doen wat nu wel haalbaar
is”, legt Danielle uit. “Kleine feestjes met het gezin bijvoorbeeld gaan
gewoon door. Daarnaast wilden we
iets doen waar we zelf ook blij van
worden. Een taartenbedrijf leek ons
de match!”

Geen Frans
In dit culinaire segment hoef je niet
per se Frans te kennen, maar Engels
is wel belangrijk, want het gaat over
layers en toppings. Er is niet zo heel
veel concurrentie op dit terrein.
Je hebt natuurlijk allerlei grotere
taart-bedrijven, maar die hebben
niet dit concept.
De stapeltaarten zijn er in 2 maten
voor 6 à 8 personen of voor 10 à
12. Elk seizoen is er een speciale
taart, zoals in de winter een stapeltaart met stroopwafel & stoofpeer.
De dames bakken straks ook voor
Vaderdag en Moederdag en Pasen.
Inventief was bijvoorbeeld de Valentijnstaart, die je ook in een 1 persoons variant kon bestellen. Zo is er
een steeds wisselend assortiment.
De taarten worden dagelijks op bestelling vers gemaakt en blijven minimaal 2 dagen goed.
Op www.stapeltaart.com kun je de
verschillende soorten stapeltaarten
bestellen. Ze bestaan uit luchtige
cakelaagjes, een lichtzoete room op
basis van mascarpone en verschillende toppings zoals slagroom, fruit
en/of chocolade. De ‘favorites’ en de
kindertaarten zijn erg populair.
Die met koffie, kletskop en chocolade lijkt me erg lekker.

wat leuk dat ! . .

stapel op de wijk . .

Robert Jaspers Focks

een estafette rubriek
Deze rubriek ‘Wat Leuk Dat !’ is een estafetterubriek en de opzet is simpel: noem
10 à 15 zaken, situaties, dingen die je leuk
vindt.
Het stokje wordt steeds weer aan iemand
anders doorgeven. Deze keer aan
Kirsten van den Berg uit de Ravelingsteeg.

...Het winterse
weer van februari
heeft bewezen dat
onze buurt misschien wel het allermooist is onder
een zachte, witte
deken.

...De hondenbezitters uit de
buurt hun trouwe viervoeters aan me hebben toevertrouwd. Ik heb - met heel
veel plezier - heel wat kilometertjes gemaakt met jullie
drollenmachines. O, en nieuwe aanmeldingen zijn nog
steeds welkom ;).
...De Amsterdammers
die hier langskomen
niet weten wat ze
meemaken. “Ken jij ál
je buren?”. Yep, zo
ongeveer!
Onze straat wordt
door vrienden meermaals gekscherend
‘de camping’ genoemd.

...De die-hard ‘borrelaars’ in de buurt zich niet
gek laten maken door vrieskou en sneeuw. Na
een bloedstollend sneeuwballengevecht werd
gewoon de vuurkorf en een grote pan glühwein
naar buiten
gesleept.

...Er een heus Men’s
Health-covermodel
in de Ravelingsteeg
woont. Nadat je ‘m had
zien liggen in het tijdschriften schap bij
Albert Heijn, kon je ‘m
vervolgens zomaar
in het wild tegenkomen in z’n natuurlijke
habitat. En hij is zo
gewoon gebleven.

...De allerbeste (taarten)bakker van Haarlem gewoon
naast ons woont. Wat ontzettend fijn dat we af en toe je
proefkonijn mochten zijn, Ineke!

Hoe verder

“Op die fijne stoep ontstond Stapeltaart” vertelt Femke. Omdat de
dames al ondernemer zijn stond
het concept vrij snel op papier, ze
bedachten diverse smaken, gingen
naar de Kamer van Koophandel en
openden een bankrekening. Ze namen de tijd om de webshop te vul-
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“We hebben veel smaken getest.
Daar waren de buren natuurlijk ook
heel blij mee. Femke maakte de
taart al in de rood fruit variant voor
bruiloften en cateringen. Doordat hij
er zo leuk en feestelijk uit ziet, was
dit al een groot succes. We hebben
nu meerdere smaken, zo is er voor
ieder wat wils!”
“We krijgen veel aanvragen uit andere steden. We hebben dan ook wel
plannen om ook buiten Haarlem te
gaan werken, maar dat komt later.
Eerst maar eens zien hoe dit plan
zich ontwikkelt. Mocht het niets
worden, dan hebben we in deze gekke tijd in ieder geval iets heel leuks
gedaan.”

Of de dames hier ook na de coronacrisis mee doorgaan? “Zeker! We
krijgen zoveel enthousiaste reacties!
Ook richten we ons op bedrijven en
zouden we als het weer kan graag
aan de horeca leveren.”
Stapeltaart heeft inmiddels ruim 500
volgers op Instagram (stapeltaartpuntcom) en timmert ook aan de
weg via hun netwerk en via diverse
influencers uit Haarlem zoals ‘Uit
Paulines Keuken’, ‘Interiorjunkie’ en
‘EnStijl’. In maart komt er ook een
artikel in het tijdschrift ‘Flair’.
Stapeltaart bezorgt in Haarlem en
omstreken en je kunt je taart ook ophalen bij het Stapeltaart Loket aan
het Groot Heiligland.

...De coronacrisis me heeft
laten inzien hoe trots we
mogen zijn op onze prachtige
straatjes. Ik werk al een jaar
vanuit huis, maar verbaas me
nog elke dag over de prachtige huizen met evenzo mooie
gevels in onze wijk.

...Je Ravelingsteeg dus
eigenlijk uitspreekt als
‘Ravélingsteeg’. Heb hier
zes jaar gewoond, en het
dit jaar pas ontdekt toen
een ingenieur door de
straat liep en me uitlegde
wat een raveling is. (Voor
de nieuwsgierigen: het is
een soort dwarsbalkje in
een houten constructie).

...Een goede buur
nog altijd beter
is dan een verre
vriend. Cliché, maar
waar! Dat geldt
voor grote, en
kleine zaken. Zoals
die keer dat ik munt
nodig had voor een
cocktail, en dat even
later door een hele
lieve buur voor me
was geplukt uit de
Brakeboertuin.

...Het Men’s Health-covermodel en ik nog een lente mogen genieten van hoe de buurt weer
tot bloei komt, met nieuwe bloesems aan bomen en buurtborrels bij iets gemoedelijkere
temperaturen. Daarna vertrekken we met (een beetje) pijn in ons hart naar de Vijfhoek.
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WIJKINFORMATIE . . .

Wijkraad Heiliglanden-de Kamp
De reguliere wijkraadsvergaderingen vinden
elke tweede maandag van de maand plaats
vanaf half acht.
De vergaderruimte is in Jongerencentrum
Flinty’s op de Gedempte Oude Gracht 138.

COLOFON
Jaargang 24, oplage 1000 exemplaren
Verschijnt 4x per jaar

E-mail:
hdkwijkraad@gmail.com
Website:
www.wijkraadheiliglandendekamp.nl
Facebook:
www.facebook.com/wijkraadHDK/
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