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feeëriekeijsbaan
"Wat ee:n leuk stukje in de
krant o'ver de ijsbaan Vande
familieiAckermann in het
Ooiev~~rsnest", schrijft Wil-
ma Stef;nsma. ,,'Het riep biJ
mij hel,~ fijne en goede herin-
nering(;n op." Vandaag vier
reactiel~op het verhaal.

Wilma :5teensmavervolgt: "Ik
heb daalrin de jaren zestig sa-
men ml~tmijn buurmeisje Joke
menig uurtje doorgebracht. Wij
zaten op de beroemde 'alle
scholen hebben vrij en Oudorp
is er weer niet bij' school,waar
je zelfs;geen vrij kreeg als de
toilettein bevroren waren. Maar
als wede kans hadden, waren
wij op de ijsbaan te vinden. Wat
was he~ dáár gezellig, waar je
nog heerlijk kriskras door el-
kaar kon schaatsen zonder ver-
pJichte rondjes. Ik weet nog dat
de dool al was ingetreden, maar
Joke emik moesten met alle ge-
weld naar de ijsbaan. Hoewel
we door beide ouders al gewaar-
schuwd waren, lag er inderdaad
al flink wat water op het ijs.
Maar goed, het was toch gratis,
dus kon het ons er niet van
weerhouden om onze kunst-
schaatsen onder te binden. We
hebben er nog uren doorge-
bracht en konden naar harten-
lust al onze rijkunsten in alle
rust uiitproberen. Wewaren
zwaar gebelgd, dat we op een
gegeven moment toch van het
ijs af moesten. Jammer, maar
het is mede aan de dooi te wij~
ten dat Joke en ik nooit zijn
ontdekt. Want we waren na-
tuurtalenten, vonden we zelf. In
ieder geval waren we volhou-
ders. Kortom, menigeen kan
met veel plezier terugkijken op
deze geweldige ijsbaan."

Deze impressie van de ijsbaan is ook te zien op de website van Willem
Barten. FOTOWWW.BARTEN.EU

~&i

In deze rubriek laten we de lezers aan het woord over hun favoriete
of markante locaties. Waarom heeft juist die plek u aangegrepen?

Wat is daar gebeurd? YVaaromgaat u er graag naar toe. Of juist niet?
Welk verhaal zit er achter? Ook gebruiken we 'De plek' voor reacties
op de rubriek 'Ik was erbij'. U~I verhaal of reactie kunt u mailen naar
r.schmitz@hdcmedia.nl of sturen naar Voordam 11,1811MAAlkmaar,

tav. Ruud Schmitz.

dat dan genoemd werd, 'nat
poot' halen. Vanwegede aanleg
van de Nieuwe Schermerweg
moest de ijsbaan verdwijnen en

"bracht de prachtig beschutte ijs-
baan in het Heilooërbos na.ast
de Zandersloot uitkomst voor
veel schaatsplezier."

Saamhorigheid
W.van Dijk uit Oudarp m.iste
enkele details. "HetOoie~;aars-
nest had ook een buurtvereni-
ging, later speeltuinvereniging
Ons Kinderbelang (OKB).Dat
bracht saamhorigheid teweeg.
Wat Randers betreft, die voet-
balclub ontleende volgens mij
zijn naam niet aan de Randers-
dijk maar aan het feit dat:het
Ooievaarsnestop de rand van
Alkmaar lag. Wat nu Randers-
dijk is, was in mijn jeugd Ka-
naaldijk. Dat is pas veranderd
toen Oudorp en Koedijk:bij Alk-'
maar kwamen. Want toen had
je twee Kanaaldijken, met daar-
tussen de Noorderkade..

Quint
Ru Waalewijn uit Bergen herin-
nert ons aan andere Alkmaarse
ijsbaantjes. "In het begin van de
dertiger jaren was er een ijsbaan
op een ondergelopen land, oos-
telijk van de Blekerssloot, met
de naam Qyint. De Quintbrug
tussen de Juliana van Stolberg-
laan en de Willem de Zwijger-
laan herinnert hier nog aan.
Met de bouw van de wijk Roch-
da1everdween het. Een nieuwe Autocross
ijsbaan met dezelfde naam werd Uit Deventer reageert Willem P.
ingericht in de Kraspolder.peze Barten. "Nostalgie van de bo-

. la!tin een\vèi1a.iîQgèDied1ïfét '- vensfe plank voór mij. Vooral
greppels. Het ijs boven het wei- omdat ik enkele jaren geleden
land was gauw betrouwbaar, zo- op mijn website veelaandacht
dat er bij vorstinval snel ge- aan die buurt heb besu:ed. Nu
schaatst kon worden. Maar bo- heb ik alleen nog zo'n ][lOnderd
ven de greppels of slootjes kon foto's van en uit het Ooievaars-
je eerst nog wel eens een, zoals nest staan, helaas zondler tekst

(www.barten.eu en via het me-
nu naar fotoalbum). Elke keer
als ik de Bostella van Johnny en
Rijk hoor, moet ik weer aan de-
ze ijsbaan denken. Door Acker-
mann is deze plaat toen grijs
gedraaid. Vanuit ons dakraam
had je een goed zicht op de
baan, waar niet alleen werd ge-
schaatst, maar ook soms een au-
tocross werd gehouden. Ieder-
een moest daarvoor betalen,
maar ik hing uit ons dakraam
voor het beste uitzicht. Dat is
twee keer gelukt. Toen spande
Ackermann een breed doek, zo-
dat de bewoners van de Kievit-
straat en van een gedeelte van
de Burgemeester Bosstraat,
geen vrij zicht meer hadden. Ac-
kermann had in het voorjaar en
in de zomermanden paarden,
koeien en ganzen op zijn wei-
land lopen, die af en toe losbra-
ken en zich tegoed deden aan
de bloemen en plantjes in de
tuinen van de bewoners van de
Kievitstraat. Zat je rustig te
eten, zag je dat de tulpen wer-
den opgevreten door zo'n knol
van Ackermann. Ik zie nog mijn
moeder naar buiten hollen! Of

-dè ganzen kwamen weer eens
op visite. En toen spande hij
ook nog een doek om ons het
zicht op evenementen te ontne-
men. De rotzak!"

RUUD SCHMITZ


